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ZEG ROOIE WAT ZAL JIJ VERSCHRIKKEN
ALS JIJ 'S THUIS GEVAREN BEN
DAN ZAL JE ZIEN EN ONDERVINDEN
DAT JIJ DE POLDER NIE MEER KEN,
DE HEELE KEET WORDT AFGEBROKEN,
DE HEEREN KRIJGEN NOU D'R ZIN,
DE MEIDES MOTTEN UIT D'R ZAAKIES
DE BURGEMEESTER TREKT ER IN.
SPEENHOFF.
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I. Zandstraat-herinnering.
November 1910.
‘Otez vous de là, que je m'y mette’, hebben onze vroede vaderen stug gezegd tegen
al die meisjes van plezier met haar aanhang van souteneurs en andere joppers in de
Zandstraatbuurt. Na nog heel wat formaliteiten zullen dus over een tijdje de sloopers
den ‘Polder’ intrekken met het zedelijk overwicht van hun houweelen en mokers.
Als de deerns dan altemet nog niet zijn vertrokken, zullen de daken wel vast worden
weggebroken boven haar Bel'sch gekapte hoofden, tot ze daar uit heur bedsteden
regenen met klanten en al, om noodgedwongen ruimte te maken... voor den zetel der
Vroedschap!
Maar al wordt dat dan - wat we hartelijk hopen - ook nòg zoo'n mooi raadhuis, ja,
hèt monument, dat den rang onzer bloeiende havenstad aangeeft naar zijn wáárde in
dezen modernen tijd, - al verrijst daar van Rijkswege een postkantoor naast, waarin
de traditie der peren-burchten zich zèlf overtreft, - tòch zullen heel wat meer
Rotterdammers dan die 't recht weten willen, en honderden zeelui over de heele
wereld, een menigte andere vreemdelingen, en een bent van artiesten, met weemoed
de oude Zandstraat gedenken, ja, heel den Polder, die, dan uit elkander gehakt, tot
puin verstoven zal liggen met al hun drossige herinneringen. Ik voor mij ten minste
wil best bekennen, dat die nachtbuurt een oude liefde van me is geweest, om haar
felle temperament vooral, en de gulle echtheid, die je er overal uit tegensloeg, als je,
beu van de saaie schijnbravigheid er omheen, van den dijk af den Polder inzakte en
wist waar je kwam. Want of ze nu heusch
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zooveel slechter, zóó veel gemeener waren, daar in de Zandstraat, waar ze openlijk
en trouwhartig te koop zaten met hun onfatsoen, dan in de andere, ‘nette’, wijken
van de stad?
Ik heb in jeugdigen overmoed wat dikwijls 't tegendeel loopen betoogen. Maar
nu, nu ik, voor 't laatst, mij verder dan te voren in 't karakter van de buurt en haar
bewoners heb verdiept, ben ik, wat die verdorvenheid aangaat, zoowaar wel eens tot
twijfel geraakt. Terwijl ik bij menschen van aanzien en gezag, maar die er door hun
ambten waarlijk ernstig vertrouwd mee zijn geworden, bij doctoren, bijvoorbeeld,
en leidende politiemannen, wien ik er naar vroeg, telkens toch nog een zekere
genegenheid hoorde, als ze spraken over 't vrouwsvolkje dat daar woont. - Een
zachtzinnig oordeel, met meelij vermengd en veelal vergoelijkend. Beschermend,
vooral tegenover den hooghartigen afschuw van ‘de wereld’, die immers niets weten
wil van oorzaken en gevolgen, wat tot begrijpen en veel vergeven leidt; - die soms
zoo farizeesche ‘wereld’, waar, - maar besmuikt, - immers zóó veel ongerechtigs
gebeurt, dat die in de Zandstraat, met haar onbeschaafde menschelijkheidsbegrippen,
op háár beurt afschuwelijk vinden.
Ja waarlijk, telkens en telkens hebben zij 't mij weer met warmte verzekerd: je
hebt er toch zulke beste, gevoelige schepsels onder, met een opofferingsgezindheid,
zooals je in ònze kringen immers nooit vindt. Van een kinderlijke goedhartigheid,
een hulpvaardigheid onder elkaar, waaraan hoogere standen een voorbeeld mochten
nemen. En och kom: hoeveel van de vrouwen, die haar nu vaak zoo hevig verachten,
zouden er op dat hoogere plan hebben gestaan, wanneer zij in dezelfde ellendige
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levensomstandigheden waren opgegroeid van de meeste prostituees? En hoeveel
mannen, die nu, soms zelfs in 't openbaar, te keer gaan, niet tegen het kwaad van de
prostitutie alleen, maar harteloos tegen de ‘veile deerns’ vooral, hebben vaak hun
troost bij haar gezocht, ja, hoevelen zoeken haar nòg wel? - Want waarlijk, de
ervaringen van medici en van de politie zijn wel verrassend voor den leek. En heusch,
naar hun oordeel zijn 't de verachtelijkste menschen nog niet, die in den Polder wonen,
en daar nu eenmaal openlijk leven van het Polderbedrijf.
De Zandstraatbuurt was jarenlang toch ook wel de pittigste, eigenste wijk van de
stad. Wat heb ik er vaak met schilders rondgezworven op zoek naar vertrouwelijk
ingeleefde interieurtjes; naar die diepe etssilhouetten van de gammele geveltjes tegen
elkander geleund in donkere stegen en sloppen, waarlangs de roode en groene
schijnsels toortsten en de regen als bloed van de natte posthuizen droop. Dan, zoo'n
enkel vensterruitje stil van avondlicht; op 't ivoorbleeke kozijn de potjes graniums
bloeiend uit de zwartigheid van 't puitje, dat met z'n topmuts op tegen de nachtlucht
aan stond te droomen. En hooger nog die geheimzinnigheid over de daken heen,
waar de roetige schoorsteengestalten langs gingen spoken als de maan soms scheen,
- terwijl de meisjes heel beneden daar gelukkig niemendal van wisten achter 't
loenzende transparantgordijn.
Maar dat is 't begin geweest van 't einde. Toen heeft 't kille gasgloeilicht een jaar
of wat geleden den bonten gloed van de gekleurde lantaarns ook uit den Polder
weggemoderniseerd. 't Is ineens gebeurd, want de bazen en de madammen gunden
elkander geen avond langer
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't nieuwe licht in de oogen. Zoo zijn ze nu eenmaal; - goede buurtjes maar ijselijk
neringziek. En die doezele verlokking, 't smeuig coloriet, dat immers de heel eigen
bekoring, de primitieve feestelijkheid van de Zandstraat was; de toortsige walm, die
er altijd 's avonds hing in die donkere geul met de lampionne-gloeiers er door, waar
alle fladderaars en avondvlinders onhoudbaar heen getrokken werden, - floep! weg
was die lonkend klatere kermisschijn, die laaiend doorkolkte damp van wat-te-doen.
De atmosfeer er uit, de roes er af, en in dat nuchter bleeke licht boven danshuizen,
kroegen en knipjes zag je meteen hoe poovertjes triestig 't daar eigenlijk allemaal
stond, en schrijnend de gezichten.
Ik weet niet of dat met veel Zandstraat-klanten 't geval is geweest, maar mijn
genegenheid is door de gloeikousjes aanmerkelijk verkoeld. En als ik er later nog
wel eens met een schilder kwam, die 't daar vroeger niet had gekend, dan maakte 't
mij kregel, want ze vonden er niet zoo erg veel meer aan. 'k Herinner me nog van
Paul Signac, den knappen luminist, die zijn villa aan de Middellandsche Zee heeft
staan, waar 's winters de mimosa bloeit. Hij was naar Rotterdam toegekomen voor
de Maas... èn om de Zandstraat te zien, want hij wilde uit de zonneglinstering uit
voor een poos. Maar in 't danshuis van Nielsen al zei hij, dat 't 'm zoo schrikkelijk
tegenviel. ‘Wat is die liefde hier akelig reëel, zoo heelemaal zonder romantische
sfeer er omheen; 't is bruut en brutaal, - die bonkige meiden, dat grove katoen... och,
och, als je dàn in Zuid-Frankrijk onze deerntjes ziet dansen... Kom, ga gauw mee.
Nu begrijp ik waarom de bravigheid 't eerste is, wat je de Hollandsche menschen aan
kunt zien.’
Ik bezwoer hem, dat warempel alleen 't gasgloeilicht
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den boel had bedorven, want dat 't vroeger toch zoo wonderlijk mooi was geweest.
Maar dat hij bovendien de oer-echtheid van den Polder miskende, omdat hij met de
klanten niet kon s p r e k e n .
Want wat had ik van hun verhalen ook toch altijd nog 'n hevige herinneringen. Ze
dragen immers allemaal 't hart op de tong. Wat 'n ontroerende dingen had ik niet
gehoord, toen ik er met Jeruëlieten uit zielenvisschen placht te gaan. Hoeveel
menschen hebben er nog zielen in onzen tijd? En als ze van dat dappere clubje den
Polder af gingen peuren, was 't immers slag op slag beet. In de nachtelijke
bijeenkomsten met koffie en koek, de zaakjes op slot, als er tòch geen blijfklanten
waren, dan zwommen ze daar immers allemaal samen in tranen van deemoed, van
zelfverwijt, van gruwzame herinneringen en sentimenteele dronkigheid. Maar zoo
zuiver oprecht in 't zondegevoel, zoo smeltend in de zoete passie van eigen
verdorvenheidsleed, - tjonge ja, als de ziel van de Zandstraat begint te getuigen, laat
dan alle tragedie-dichters maar eerbiedig zwijgend luisteren.
En och, als je daar 's avonds hier of daar doodgewoon in zoo'n poesehoekje bent
gaan zitten, eenvoudig, zooals je betaamt, en je kijkt maar wat rond naar de typen,
soezend over wat daar voor levensweet in al die hoofden ligt verborgen, over hun
verlangens, hun alledagbestaan, hun verbeeldingen en de geschiedenissen van hun
verleden, - als je je dan maar simpel bewust tracht te worden, dat je in ervaringen en
in binnenstrijd, in oprechtheid vooral, en zeer mogelijk wel in je eigen verholen
gebreken de mindere bent van de meeste meiden en ruwe joppers hier, - wèl dan zien
ze dat aan je, en geven soms opeens hun vertrouwen. En
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wanneer zoo'n vrouwmensch dan rauwelijks ophaalt van haar jeugd, van moeder, en
nu weer haar eigen kinderen, van haar man, die op den ‘Noordersingel’ zit, en van
haar vent, waar ze zoolang weer mee gaat, - de rosse verhalen van wat de kerels
verlangen, en de teere dingen, ineens, die ze daar even onbevangen doorheen kunnen
zeggen; - of wanneer de blinde harmonica-speler na afloop 'n beetje bij je komt zitten,
omdat je 'n potje bier weggeeft, en sigaretten aan de chanteuses, - wèl, is er dan
puurder, bloedwarmer menschelijkheid om in te verkeeren; zijn er boeken zoo echt,
zóó aangrijpend, zoo fel humoristisch om in te lezen, en is er in hoogere kringen
gezelschap te vinden, dat je zóó ernstig boeit, zonder schijn van conventie of
aanstellerij?
Want 't zijn allemaal figuren, die je hier aantreft. Oorspronkelijk, markant; en zij
laten zich leven, of worden geleefd; maar altijd intens; in den vollen brand van hun
temperament. 't Zijn individuen, stuk voor stuk belangwekkende modellen; gaaf in
't slechte evenals in hun mooie eigenschappen. 't Zijn geen maatschappelijke
kuddedieren, die immers allemaal min of meer op elkander gelijken, omdat ze zich
gedragen alsof ze zich hielden aan de geijkte overeenkomsten omtrent de moraal en
voor hun handel en wandel. 't Zijn geen afdrukken van éénzelfde, eindeloos afgereden
cliché; neen, 't zijn origineelen, en daarom juist steeds weer nieuw, telkens verrassend,
altijd boeiend. Schrikwekkend onsociaal, al is hun gemeenschapsgevoel in eigen
kring ook zeldzaam sterk; maar zij leven naar hun instincten, die de beschaving
immers intact heeft gelaten. Hun dierlijke instincten, enkel bedwongen door slimheid,
door listen tegenover de maatschappij met
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haar zedenleer, met haar politie- en justitie-verweer, met haar burgerbegrippen van
fatsoen.
De maatschappij staat vijandig tegen háár over. Zij niet zoozeer vijandig tegenover
de maatschappij, omdat ze er nog veelal naar opzien als een hoogere, toch wel
begeerlijke andere wereld. Want voor standsverschillen, voor vermeende ‘deftigheid’,
ja zelfs voor de braafheid, die hun elementaire begrippen daar idealiseeren, voor een
‘fijne buurt’, een langejassigen mijnheer, een ‘sjieke mevrouw’, hebben ze
meerendeels toch een kinderlijk ontzag.
Evenzeer als ze haast zonder uitzondering gloeiend koningsgezind zijn. Je kunt
er in geen knipje komen, in geen danszaal, op geen gestoffeerde kamer
tweehoog-achter in een slopje, of er hangen de gekleurde portretten van de koninklijke
familie. En als er Oranjefeesten zijn, waagt een ieder met zijn onnoozele kinderen
een gang door den Polder, omdat immers nergens zoo kwistig gul de huizen opgetuigd
zijn, van binnen en van buiten. ‘Snij je 't hart van den Polder open’ - zei mij een
beruchte waard, terwijl hij met de vuist op z'n borst sloeg - ‘dan is 't één bonk oranje!’
En 'k heb menige oude madam, die wie weet hoeveel onschuldige meisjes afgericht
heeft, met tranen in de oogen over Juliaantje hooren lispelen.
Niets is dan ook minder waar dan dat de vrouwen hier in verliederlijkte afstomping
voort zouden leven. Haar geest is soms leniger, guitiger dan van veel huismoeders,
dan van menig uitgaand meisje. Omdat ze onbevangen en niet door cultuur geballast
zijn, veelal het tobben hebben verleerd, niet door fatsoenszorgen worden gedrukt.
Die lenige geest geeft haar ook 't wapen van de sluwheid tegenover de vijandige
maat-
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schappij, tegenover de brute kracht van de kerels. Zou 't eigenlijk niet onze
ongewendheid aan gansch onbevangen, volkomen oorspronkelijke menschen wezen,
die bij diepere waarneming hun wezen toch zoo gecompliceerd voor ons laat schijnen?
Het samengaan van schaamtelooze onzedelijkheid, van vaak weerzinwekkende
liederlijkheid, ook in hun spreken, van geslepen misdadigheid, wanneer 't er
bijvoorbeeld op aan komt om een argeloozen liefdezoeker te berooven -: met het
gevoeligste meelij, spontaane onbaatzuchtigheid, de opofferende, zelf-verzakende
liefde voor den uitverkoren schat, het teerste moeder-instinct, en de neiging om te
idealiseeren, den hang naar het mystieke, om aan te bidden?
De Katholieke kerk, maar vooral Jeruel en het Leger des Heils, hebben in den
Polder hun toegewijden bij menigte. Als de zaken het toelaten, gaan zij te biecht,
houden ze zoo mogelijk haar vastendagen. Kruisbeeldjes, Maria-beeldjes in papieren
bloemen, het portret van den Paus, een wijwaterbakje, bidprentjes, behooren er tot
de traditioneele versieringen aan den wand en rondom de twee-persoons bedsteden
van de kamertjes waar de meisjes wonen: gestoffeerd. De Evangelisatie vindt er de
harten week als was om te kneden, de Hallelujazusjes worden er vriendelijk binnen
genood, hebben er gretigen aftrek voor haar krantjes en tractaatjes met prenten, die
achter den spiegel zuinig voor de stille uren worden bewaard, om ze, zorgzaam op
de toonbank gladgestreken, in de tapkast uit te zitten spellen, bleekjes bevangen en
met gesluierde oogen.
Maar... de zaken mogen er niet onder lijden! En och, d u r e n d e bekeering, redding
voor haar verdere leven, is bij mijn weten een groote zeldzaamheid. Prostituees
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‘uit het lichte leven te halen’ is een schrikkelijk ondankbare, moeizame taak.
Waar 't schaamtegevoel, dat natuurlijke pantser vooral van de vrouw tegen
verleiding, door de prostitutie in den regel spoedig verdwijnt, - is 't losse gebaar
immers zoo gemakkelijk geworden. En 't moet wel een wonder wilskrachtige meid
zijn, die dat voor een moeizaam en vaak vreugdeloos werkbestaan wil verruilen.
Althans op den duur. Want 't is nu eenmaal een waarheid, dat eerlijke arbeid, 't zij
als dienstbode of op een fabriek, zoo heel veel lager loon oplevert, danzij gewend
was te beuren. Daarvoor kon zij zich zekere weelde veroorloven, in kleeding en
opschik, in eten, drinken, snoeperij. En binnen zekere grenzen had zij een overvloed
van vrijen tijd, om lui te wezen of te doen wat zij goed vond, hoefde zij niemand
naar de oogen te kijken. Waar dan nog bijkomt de prikkel van 't avontuur, het dolle
rauzen nu en dan, en vooral: de ‘gezelligheid’ van de buurt met allemaal lichte meisjes
en joppers onder elkaar; met het dansen, de avonddrukte in de straat, de jolige troepen,
't gekets van muziek, de hittige volte van de klaterlichte dranklokalen... Die overgang
is meestal te sterk naar een keuken met de bel van mevrouw en een eenzaam
zolderkamertje om te slapen, of 't jagende stukwerk van 's morgens vroeg tot 's avonds,
in een of ander atelier. Terwijl er verscheiden immers voor een of meer kinderen te
zorgen hebben, wat 't weekgeld, 't huurloon bij lange niet opbrengt... Eén keer is dan
weer de eerste, om er wat bij te verdienen; uit nood vaak, - en dan zijn al de oprechte
voornemens meteen weer gevlogen. Want de Polder, in 't hart van de stad, staat altijd
nog gastvrij voor haar open, en dan is er ook dáár meer vreugde over één
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zondares, die boetvaardigheid deed, dan over negen en negentig die geen
boetvaardigheid van noode meenen te hebben.
En tòch zullen de klanten op haar kamertje nog langen tijd de mooie tekstbladen
aan den wand vinden hangen, en ervaren, dat zij met hun grove grollen van die
relieken... àf moeten blijven. Dáár wil zij geen woord van spot over hooren. En in
stille trouwhartigheid zal zij dan later den zeebonk, aan wien zij zich heeft gegeven,
vertellen van hoe innig lief en goed die broeders en zusters waarachtig toch voor
haar geweest zijn.
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II. De amputatie.
Het gaat er nu dus om, om u van den ‘Polder’ te vertellen. Aan de haven van
Rotterdam die kleine stad, waar de Chineesche muur van het fatsoen omheen staat,
en wier verdachte reputatie door de zeelui al wel een paar eeuwen, achtereen gretig
over heel de wereld verspreid is als een besmuikte verlokking, een uitkomst voor
hun dolle buien na de lange reis.
Maar nu heeft het gemeentebestuur besloten om daar de bijl in te zetten. Wat een
aanleiding scheen, om dit toch wel historisch vermaarde - of wil men: beruchte gebied en zijn dichte bevolking voor 't groote publiek als 't ware nog eens te ontdekken
en nader te beschouwen, aleer 't straks voor goed verdwijnt. Want 't is in haast alle
opzichten een merkwaardig wereldje, dat daar leeft naar zijn zeer eigen zeden en
gebruiken, in 't hart onzer zich moderniseerende en zoo snel vooruit-strevende groote
stad. Een vreemde volksstam, zoo gezegd, een onbekende negorij, waarvan de burgers
van Rotterdam en van 't heele land allicht minder weten dan van den levenswandel
der menscheneters in Nieuw-Guinea, bijvoorbeeld, die zij overigens in de
ethnografische handboeken na kunnen slaan.
Daarom ben ik er nieuwe onderzoekingstochten gaan ondernemen, bij dag en bij
nacht. Curiosa voor het Museum van land- en volkenkunde heb ik er weliswaar niet
uit meegebracht; misschien enkele zeldzame exemplaren voor eenig insectarium.
Maar toch vlei ik mij dat mijn buit, vooral uit een oogpunt van menschenkunde en
ook van oudestadsbeschrijving, niet zonder waarde zal wezen voor het algemeen.
Daarbij zal dan
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tevens blijken wat een angstwekkende krotten-doolhof er hiermee weggehakt wordt,
midden uit Rotterdam. Maar de gevolgen van de gedwongen verspreiding der geduchte
inlanders door de stad zijn nog moeilijk te overzien. Want als men een broeinest van
ontucht en misdaad uit gaat roeien, waar stuiven al die prostituees en die boeven dan
heen? - Waar zal de politie dàn de dieven, inbrekers en hun gilde-broeders hebben
op te sporen? Want tot heden kwamen zij toch gemeenlijk wel weer bij hun lieven
in den Polder terecht, om daarna... geknipt te kunnen worden. - En hoe zal het gaan
met de ontucht, die hier voor het overgroote deel gelocaliseerd was? - Zal ze in 't
clandestiene voortwoekeren door allerlei nu nog onbesproken buurten, of zich weer
inkwartieren in een bepaalde wijk, die dan de nieuwe Polder zal worden? Geeft de
blijkbare voorkeur voor oud-Katendrecht, daar om de havens heen, al eenige
aanduiding?
Allemaal vragen van belang voor de veiligheid en wat je plechtig zou kunnen
noemen 't zieleheil van Rotterdam, maar waarop voorloopig natuurlijk niemand 't
antwoord weet. Naar een van mijn gidsen door die donkere gewesten 't zoo plastisch
zei, is 't er mee als een hoopje vlooien waar je een schop in geeft. Wie zegt waar ze
heen zullen springen en op 't onverwachtst nog jeuk verwekken?
Met dit al wordt u nu wel geacht te weten wat de sloopers daar successievelijk uit
den Polder weg gaan breken. De Onteigeningswet is er, de eindaanwijzing nog niet.
Maar reeds is een begin gemaakt met de schatting van al die perceeltjes, en er zal
worden getracht zooveel mogelijk bij minnelijke schikking aan te koopen van wege
de gemeente. Want rechtsgedingen
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op dit stuk kunnen lang duren. Maar naar menschelijke berekeningen zullen de
terreinen voor het nieuwe Raadhuis en het Postkantoor aan de Coolvest dan toch in
de tweede helft van 1912 wel open liggen. Er zijn trouwens al enkele van de beruchtste
pandjes, 't zij onbewoonbaar verklaard, of onderhands gemeenteeigendom geworden.
De overheid voelde het bezwaar om daarna als ‘huisbaas’ op te treden tegenover
prostituees. Zoodat die woningen langzamerhand meerendeels leeg zijn gekomen,
met een hangslot er op, en vóór dat de straatjeugd, die dan stelselmatig begint met
alle ruiten in te gooien, er verder gaat breken, worden ze hier en daar maar vast
gesloopt. Wat wel eens ongerieflijk is voor de paupers, die daar soms ongemerkt zijn
binnen gekropen, om er hun intrek te nemen voor een poos. - De houweelen brengen
er al heel wat aan 't daglicht van die besmuikte interieuren, waar ontucht met roof
en andere gruwzame narigheid jaren lang verholen heeft voortgetierd. Als die oude
steenen konden spreken! - Inmiddels hebben de bewoners, schuw voor het buitenlicht,
weer andere schuilhoeken opgezocht. De politie zal nu nog wel weten waarheen.
Maar er is helaas in de oude stad gelegenheid te over om in andere holen en gaten
te kruipen, die ver buiten het nu te raseeren complex blijven.
Al behooren hier dan ook mee de weerzinwekkendste woningtoestanden onder.
Zooals men weet, zijn 't in groote lijnen twee propvol-gebouwde blokken ter
weerszijden van de Raamstraat, gelegen aan de Vest. Het eene naast het Doelenterrein,
aan den achterkant doorloopend tot het verlengde van de oostelijke rooilijn der
Zandstraat. Hiermee verdwijnt dus ook het grootste deel van het Doelwater, met het
daarin ge-
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legen triestige slop, en van de om haar krotten en ongezonde gangen en ‘plaatsjes’
beruchte Kikkersteeg, benevens onder meer de Paddengang, die trouwens al vrijwel
ontruimd was. Dit gebied, voor het nieuwe raadhuis bestemd, heeft ongeveer 7000
vierkanten meter oppervlak.
Daarnaast ligt van de Raamstraat tot de Hofstraat langs de Coolvest het tweede
bouwblok, ± negenduizend M2. groot, dat aan den achterkant begrensd wordt door
de Zandstraat. Hier komt het postkantoor te staan. De Raamstraat valt dan voor
tweederden geheel weg; de grens loopt juist door den koekebakkerswinkel op No.
19 heen. En daarachter, in die nauwe scheuren, ligt dan toch ook wel 't afschuwelijkste
wat ik nog ooit aan krotten had gezien.
Dat wordt nu allemaal gelukkig opgeruimd. Van de Zandstraat verder de oneven
kant, waar de Peperstraat in uitkomt, die dus mee gesloopt wordt, èn de oneven zij
van de Hofstraat met de heele Zwaanstraat er bij. Dat is tezamen het hart van den
Polder. Neemt men dit weg, dan is 't daar in heel de buurt met het rosse leven gedaan.
Want dan blijft er nog wel het Roode Zand en van daar af de Zandstraat totaan de
Hofstraat ongerept staan, met verder die eene rij even genummerde huizen, en al die
ongerechtige straatjes en stegen er omheen, als Leeuwenlaan en Leeuwenstraat,
Schavensteeg, Vierwindenstraat, Korte Wagenstraat, Trouwsteeg, Halvemaanstraat
en Mosterdsteeg. Maar het verband is er uit; er wordt veel te veel van de zieke organen
weggesneden dan dat 't organisme nog verder mee zou kunnen.
De heele omgeving zal er bovendien door die monumentale nieuwe gebouwen
worden beheerscht. De

M.J. Brusse, Het rosse leven en sterven van de Zandstraat

17
zetel van het dagelijksch bestuur, van den Raad, de gemeentelijke bureaux, posterijen
en telegrafie, met al hun bedrijvigheid, brengen er een heel ander leven heen; maken
er een nieuw centrum der stad van, gelegen aan den breeden hoofdweg, die, door
demping van de Coolvest verkregen, dan de hartader zal zijn van het Rotterdamsche
verkeer.
Welnu, dan zal de Polder immers uit zijn isolement zijn gehaald. Dan zijn er in
den Chineeschen muur, waarbinnen het fatsoen zich tot heden niet waagde, wijde
bressen gehakt, de stroom van het alledagsleven gaat er langs en doorheen; het
ontsmettende licht van de zon valt er in, frissche lucht vaagt er het besmuikt broeiende
weg. Daar voelen de Polderbewoners zich op hun kamertjes, in kroegen en knippen,
immers niet lekker meer bij. De verlokking van 't geheimzinnige is er dan af. En
vooral den samenhang, de vertrouwde gezelligheid onder elkander, zullen de sloopers
hebben verbroken. Die veilige trouwhartigheid van allemaal in ontucht en misdaad.
Hun nest is vernield; een groot deel van de vogels, van de lok- en roofvogels, schichtig
weggevlogen. Dan, na een poosje, verdwijnt de rest immers ook.
Temeer, omdat het drukke verkeer heel wat klanten van 't polderen terug zal
houden. Dat loopt daar te veel in den kijker. Dus zullen de laatste zaakjes wel vanzelf
verloopen; de baten van een stiekeme vangst worden schaarscher en schaarscher,
want berooven wordt een gevaarlijk bestaan, als 't daar weldra zoo'n drukke
allemanswijk zal zijn.
Nee, 't volgend jaar wordt nu eerst 't muziekverlof ingetrokken. Dat is voor de
danshuizen en de tingeltangels zóó al de dood. En die trekken toch de meeste
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klanten naar de heele Zandstraatbuurt... Dàn gaan ze breken, en is 't met den Polder
gedaan.
't Begint er immers nu al te kwijnen. Wat vroeger nooit voorkwam: hier en daar
staat er een woning te huur. En waar ze gaan sloopen, vervallen die vrij gekomen
huizen zóó gauw, dat de eigenaars ze zelf maar leeg laten staan tot hun beurt. Die
wonden in 't gezicht van zóó'n straat zien er dan ook wèl gruwzaam uit!
De moed zakt er dus merkbaar weg. Ze klagen en zitten beteuterd. Maar u moet
dan ook niet lichtvaardig denken over de amputatie, die hen daár wacht. Er wordt
een brok van niet minder dan 16,000 vierkanten meter weggesneden uit de buurt. De
bouwpolitie deelde mij mee, dat er ongeveer twee honderd vijftig huizen worden
gesloopt. Daar zijn 'n zeven honderd woningen in, honderd vijftig pakhuizen,
magazijnen, kantoren, stallen en werkplaatsen. Een kerkgebouw en een politiepost
vallen er mee. Het respectabele aantal van rond honderd wat men ambtelijk noemt:
‘logementen, café's, verloflokalen, danszalen, winkels enzoovoort’. En voor het
oppervlak, waar de breedte der straten in ligt, - voor de ruimte in die meerendeels
gruwzaam krottige panden, waarvan nog zooveel localiteit afgaat voor de bedrijven,
is het bevolkingscijfer toch wel ontstellend groot: in die beide bouwblokken wonen
plus minus t w e e d u i z e n d menschen!
Die gammele steenenboel wordt daar nu weggehakt uit den Polder. Met zóóveel
knipjes en kroegjes, danshuizen, rendez-vous en gemeubelde kamertjes. Tweeduizend
bewoners worden er verjaagd! En al behooren die geenszins allemaal tot het
Polderbedrijf, zij tellen toch meerendeels mee in de trouwhartige buurtschap. Is 't
dan wonder dat de stemming gedrukt is in 't heele
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Zandstraatkwartier? - Een oud-majoor der politie heeft mij met weemoed en ergernis
zitten vertellen wat een verschil dat daar maakt, vergeleken bij den gemoedelijken
ouden tijd, toen je nog voor je plezier in de Zandstraat op post liep. - En vóór dien,
zoo eenige eeuwen terug? - Wel, toen was de Polder immers een idylle, waar Arie
Prins zijn Heilige Tocht had kunnen verzinnen.
Is het Roodezand - volgens de onlangs verschenen geschiedkundige verklaring
van ‘Rotterdamsche Straatnamen’ - niet zoo geheeten naar een zandplaat van roode
kleur, oudtijds vóór Rotterdam in de Maas gelegen? Het grondgebied van de
ambachtsheerlijkheid het Roodezand is in 1358 bij de stad en later binnen haar wallen
getrokken. Maar de heeren Bokel hebben er nog lang heerlijke rechten over gehad
en: den schout van het Roodezand aangesteld! ‘De tegenwoordige straat van dien
naam, gelegen op het terrein van het voormalige ambacht, met zijn omgeving, is
h i s t o r i s c h e g r o n d .’
Hier heeft het Hof van Bulgerstein gelegen, een ‘kasteel’ met zes morgen land er
omheen. 't Is in 1620 met erven en boomgaard aangekocht door de stad. Later was
het Hof ‘Conchergehuys’ van de Engelsche Court, en daarna verviel het wel diep:
tot tucht- en werkhuis. Achter Bulgerstein lag het Bombazijnen kerkhof. Ook stond
hier vroeger de Kapel der Zeven Slapers, en in 1565 worden nog afzonderlijke
kerkmeesters van het Roodezand opgegeven. Bij deze kapel behoorde eveneens een
kerhof. En dan was er nog een ander bedehuis: de St. Pieterskerk of het Pietershuisje,
later Boshuis geheeten, waarvan het erf als begraafplaats voor de Walen ingericht
werd. En in 1635 stond de stad de
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St. Pieterskerk af aan de Merchant Adventurers. Toen was het dus Engelsche kerk,
‘Courtkerk’, tot de Engelsche Court in 1656 naar Dordt overging, en de Fransche
Kerk hier haar intrek nam.
Ook wel curieus voor dezen gewijden Poldergrond is de aanteekening, dat er in
het eerste kwartaal van de vorige eeuw in de stadsmuren nog kruittorens en gildetorens
uitgebouwd waren, onder meer bij de Raamstraat. Van de Zandstraat verluidt er niet
veel anders dan dat zij eerst Roodezand-straat heette, omdat ze op het terrein van het
oude ambacht gerooid werd. En de Raamstraat dankt haar naam aan de lakenramen,
die in de veertiende eeuw nog in de kerk hadden gestaan, doch waarvoor de
vroedschap later land aangekocht had bij de St. Jorisdoelen. Het Hof van Holland
had in 1504 aan de stad toegestaan een laan te maken van de Westewagenstraat tot
de Westvest. Ten noorden daarvan werden toen de ramen geplaatst, door een raamsloot
gescheiden van het land van de Witte Zusters. De Kikkersteeg heette in de zestiende
eeuw ook wel Hollandsche Nachtegaalsteeg. Het zuidelijk hoekhuis aan het
Haagscheveer had kikvorschen afgebeeld in zijn gevel. Vermoedelijk zal het er wel
een geliefkoosde verblijfplaats voor deze kwakers geweest zijn, want omstreeks 1584
was het daar nog allemaal moeras. De Paddengang ontleent dan haar naam wel aan
dezelfde omstandigheid.
Voor den naam Peperstraat geeft het boekje geen verklaring. Wel, dat deze straat
in 1595 door kerkmeesters in erven uitgegeven werd op den grond van het St.
Agatha-convent, genaamd ‘het Susterenvelt’. - En inderdaad, een Susterenvelt is 't
daar in aprocieven zin toch nog wel altijd gebleven, evenzeer als wat het volk
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wel eens noemt: een gepeperde buurt. - De Hofstraat werd aangelegd op denzelfden
grond: ‘int witte Susterhuijs’. De naam zal wel van den ouden Kloosterhof zijn
afgeleid...
En zoo ziet men, dat 't, óók op gewijden grond, al wonderlijk kan verkeeren! Maar
met dit al: wat een heugenis van eeuwen her wordt er dan toch door 't sloopen van
die beide ellendige woningblokken ontnomen aan de levende geschiedenis van
oud-Rotterdam!
HISTORISCHE BIJZONDERHEDEN ONTLEEND AAN ‘ROTTERDAMSCHE STRAATNAMEN’,
GESCHIEDKUNDIG VERKLAARD DOOR J.M. DROOGENDIJK, MET MEDEWERKING VAN
DR. H.C.H. MOQUETTE. ROTTERDAM. 1910, W.L. & J. BRUSSE
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III. Wat de oud-majoor vertelde.
Een oud-majoor van de politie vertelde mij over 't verleden van den Polder:
‘In '77 maakte ik mijn eerste ronde in de Zandstraat, en sedert heb ik er jaren
geloopen, maar nooit een klap of stoot gehad. Want 't was er immers altijd
gemoedelijk. En wanneer 't eens noodig was, deed je met een grooten mond veel
meer dan met je sabel of pen en inkt voor 'n verbaal.
Toch is 't er nu doodsch, vergeleken bij toen. Haast iederen avond kon je d'r wel
over de hoofden loopen. Moet u ook niet zuinig over denken, als daar aan de
Boompjes zeilschepen vijf, zes dik lagen, en al die matrozen waren jaren weg geweest.
Dan kwamen ze met een zak vol geld de Zandstraat in en zochten d'r troost en
weligheid in 't Paard in de Wieg, in Londen's Piket, de Fontein, of bij Daatje in de
korte rokjes. Je had er nog zoo'n danshuis in de Trouwsteeg ook, en Hasko in de
Peperstraat, en in de Raamstraat de Ooievaar, o ondeugend symbool! - Maar dat was
daar toen alles nog degelijk werk. Tjonge ja, hoor... En nou, - elk huis, waar een
flesch bier op tafel staat, noemt zich meteen maar danshuis, tegenwoordig.
Ook in de knipjes had je behoorlijk hoornmuziek; hééle orkesten. Een orgel hoorde
je niet. Toen Dirk Paternot 't eerst een draaiorgel nam in z'n zaak, was dat een wonder
van geweld. En pas later volgden Vater Rhein en Charli in 't Engelsche cafe-chantant
'm na; - toen Bertus Henning, op 't Roode Zand, waar later Posthuma, de burgemeester
van den Polder, in kwam.
Dat waren zaken, allemaal degelijk en van belang!
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In 't Paard alleen hadden ze soms een vijf en twintjes meisjes zitten. Daar kwamen
de zeelui, en allerhande ordentelijke burgers. 't Ging er behoorlijk toe, - nooit iets
van vechten of rooverij, bewaar me nogantoe. Die meisjes waren er vast in huis,
liepen daar in korte rokjes rond, en deed je zoo al eens 't gordijn opzij voor
surveillantie, dan was 't meteen beleefd van achter de tapkast; ‘o, 't is alles in orde.’
Om twaalf uur 's nachts sluiten. Eerst effe waarschuwen, huis aan huis. Wie dan
vertrekken wou, ging weg; en wie er bleven, daar had je als politie zóó al geen last
mee op straat. 't Volk er uit, deuren toe. Meneer sloot de Zandstraat dicht met twee
brigadiers. - 't Ging alles zoo zacht, zoo lief en aardig.
Tegen twee uur 's nachts was je klaar in den Polder; waren die dwarsstraten ook
opgehaald. Dan liep je er rustig. En om vier uur begon de drukte van die kleine
kooplui alweer. Want die woonden er veel; moesten vroeg naar de markt om groente,
fruit, appelsiene. En ook 't nachtvolk voor de booten.
Maar die slampampers van nu, die hield je er niet, in de straat. Want zoodra je ze
zag, werden ze opgebracht óók, en in de Pauwensteeg bewaard tot den anderen
morgen. Daar maakten we geen omslag mee. En hadden ze wat in te brengen, dan
konden ze er immers bij den officier van justitie rapport over maken... Maar dat lieten
ze veel liever na. En van al dat falderappes hield je den Polder op die manier schoon...
Nee, 'k mocht er graag dienen. 't Was er heel plezierig, niets onaangenaam, nee...
Och, en nu nòg... Nu heb ik toch al een poos me pensioen, maar de eerste, die me
een klap dorst te geven, als ik zoo voor een keer nog 's de Zandstraat passeer... reken
er op, dat
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die er niet levend uit zou komen. Zóó mochten ze mij: oud en jong. Want och, ik
voor mij, 'k dacht altijd maar zoo, als 't noodig is, pak je ze an; maar liever doe je ze
eerder vast weg. En voor 't overige kan je je beter bemind maken dan gehaat. Is 't
waar of niet?
Als ze d'r zoo 's 't een of ander hadden, van een vechtpartijtje, wel, dan kwam je
't verst met goede woorden. 't Wèrd wel 's kloppen, maar heel zelden, en dàn moest
je zorgen, dat ze je onthielden ook. 's Een enkelen keer kwamen er verwondingen
voor; maar een moord in de Zandstraat herinner ik me van al die jaren toch niet. 's
Eens is er een agent gestoken, in de nieuwe Fontein, met een mes. Ik pakte dien vent
in z'n nek en bracht 'm weg. Toen had je ontzag en van de menschen nooit verzet.
Maar àls ze de lat ook 's zagen, dan schoten ze weg!
Afzetterij hoorde je zelden of nooit van. En wàs 't eens, dat de heeren zèlf kwamen
voor 'n zaakje, och lieve mensch, dan vlogen al die meiden van zuivere bangigheid
op de daken!... Als ze de bekende, vertrouwde gezichten maar zagen, had je in den
Polder nooit last.
En toch was er Zaterdags en Zondags geen doorkomen aan. Maar 'n heel ander
soort van menschen dan tegenwoordig. Zaten er van die opgeschoten werkjoggies
tusschen, dan was 't: ‘ga nou weg, of ik...’ En ze hadden 't hart niet eens om òm te
kijken. Maar die knapen van nu, als ze nooit in de Zandstraat geweest zijn, dan ben
't geen mannen. Ja, op m'n woord, 't is treurig gesteld met de jeugd... Toen,
meerendeels zeelui: slappen hoed op, wijde broeken, rood baai hemd; scheê op zij,
en de portemonnaie óók goed gespekt. Had je nooit last mee over straat. Altijd “good
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night”, “good evening” - al naar 't dan was. En je wees ze den weg naar de Maasbrug
of naar den Dijk.
Want op den Schiedamschedijk had je toen nog vertrouwde zeemanslogementen;
van Moeder Spek, bijvoorbeeld. Wanneer een matroos dan afgemonsterd was, zei
hij: “hier, moeder, heb je me geld.” En als ie 's uit wou, vroeg ie haar zóó veel.
Kwamen wij ze dan tegen in kennelijken staat of zoo daaromtrent, dan was 't dikwijls:
“vooruit jongens, nou na huis!” - bracht je ze zelf een eind op weg. Maar die groote
gelegenheid van Bets van Bienen bijvoorbeeld op den Dijk, die heeft 't niet uit kunnen
houden. Want zoodra de Engelsche zeelui niet meer hier, maar in Engeland uitbetaald
werden, is daar de klad in gekomen. Toen moest er met voorschotjes worden gewerkt
en zochten ze dien minderen rommel op. En nu is 't haast allemáál mindere rommel,
wat je in den Polder ziet...
Had u den baas van de Fontein maar eens aan de deur moeten zien staan met dien
grooten gouden ketting van schouder naar schouder. En was 't Paard in de wieg niet
een ferm café? - Toch zijn die beide waarden nog in armoed gestorven. Want hoe
ging dat? Een heeleboel meiden, die zij allemaal in zij en satijn moesten kleeden;
goed van eten en drinken, weet ik al. En als je nu rekent, dat er van de tien zeelui
misschien twee bleven, gemiddeld... Consumptie: glas bier van 'n kwartje; flesch
wijn van drie gulden was casueel. Champagne hoorde je zelden. Of de patroon of
z'n vrouw moest al eens jarig wezen, dat ie tracteerde. - Kunt u zoo nagaan wat daar
inkwam na al wat er af moest. Dàn: veel uitgaan, Scheveningen, schouwburg; en 't
beste was voor de lui niet goed genoeg. De lekkerste visch, mooie kleeren, goud,
zilver, dure honden, 's na-
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jaars op jacht... En 'k moet zeggen: altijd even royaal, hoor, want op 'n borrel, glas
bier, glaasje wijn, - wàt je dan hebben wou - werd nooit gekeken... Nou, dat liep dan
vanzelf op 't Armhuis uit met den ouden dag.
Ja zeker, de Polder van toen en van nu, 't scheelt me een portie! Maar, zooals ik
al zei, - menschen, die je niet vertrouwen kon, zetten we er ordentelijk uit, zoodra
ze ergens binnen wilden gaan. En die hielden ze dan vast op 't bureau voor den nacht,
óók al hadden ze bij ons weten momenteel niets gedaan. Van zakkenrollen hoorde
je dus zelden, kwartjesvinders bestonden er niet. 't Mocht al eens wezen dat een
zeeman er z'n zakdoek of een tabaksdoos kwijt was geraakt, - groote sommen nooit.
Toch had je er wel degelijk ook meisjes wonen op kamers, in de Zandstraat, de
Trouwsteeg, de Raamstraat; en dan gewoonlijk twee vriendinnen zoo samen. Maar
die ellendige sc̀hande van souteneurs was nog totaal onbekend, en dus ook de
chantage, de roof!
Bovendien stonden alle lichte vrouwen nog onder strenge politie-contrôle. Hadden
ze op 't doktersappèl gemankeerd, dan werden ze opgevangen. Als ze beboet waren,
moesten ze 't geld netjes in 't Oumanshuis betalen en 't voldane briefje aan den
commissaris gaan brengen, of we namen ze óók mee... Zoo hield de politie 't heft
maar in handen.
Och heere, en als er een minderjarig meisje uitgehaald werd, dan schrikte immers
heel de buurt. Of wat een schande was dat toch al, wanneer we, op verzoek van de
ouders, hun dochter in een danshuis opspoorden en terugbrachten op honk. Maar
tegenwoordig: al die daghitjes, die fabrieksmeisjes; je ziet er kinderen, op den gladden
vloer, en 't is warempel of 't zoo hoort!
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Ook was 't alles veel minder besmuikt. Een ieder kon weten wat er in de Zandstraat
te koop was. Rendezvous-huizen, - 'k wist immers niet eens wat dat was... Maar ja,
rijk werden ze er al evenmin bij als nu. En van verscheiden vrouwen weet ik, dat ze,
ook al door 't drankmisbruik, in de werkinrichting, in Oesgeest, zijn geëindigd, of
gewoon maar in 't Armhuis... De meisjes zoowel als de waardinnen!
Eén voorbeeld maar, uit mijn lange ervaring, is me bekend, van een vrouw, die
altijd alléén op haar zelf had gewoond, en die een aardig kapitaaltje heeft
overgespaard. Zij is later getrouwd, woont keurig mooi in een lieve buitenbuurt, en
ze heeft verscheiden eigen huizen. Maar die meid is dan ook altijd ordentelijk geweest.
Ze nam de goeden, liet de kwaden loopen, èn dronk niet. 't Was een knap, eenzelvig
mensch; en ze is er niet hoovaardig op geworden. Dàt moet ik zeggen: ze leven er
goed van, alles degelijk en op zijn tijd, maar zonder omslag of opdirkerij, als
bescheiden burgermenschen.
Maar ze is ook de éénige. Wat heb ik er 'n massa den kelder in zien draaien. Tenzij
ze dan later wat in de waschjes of de werkhuizen raken en met allerbei d'r handen
een schrale boterham verdienen, - na weelde, somtijds, en verspilligheid.
Weet u wie er alléén zij bij spinnen? - Dat zijn de huisbazen. Dat zijn soms
menschen, waar u of een ander 't niet van denken zou: heele pieten, deftige
weduwvrouwen, - maar die pandjes in de Zandstraat, in den Polder hebben gehad,
toen 't daar nog goed ging - en die ze nòg wel hebben. Want die huizen brachten hun
rente op, moet u gelooven! En als daar dan zoo'n druk beklante zaak in zat, - wat
deden die eigenaars
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dan? Die sloegen de huur elk jaar op, omdat zoo'n Paard in de wieg, zoo'n Fontein,
immer tòch niet kon verhuizen.
En wie er ook wel goede zaken hebben gemaakt, vooral als ze hun eigen pandje
bewoonden: enkele café-houders zonder meer. Meest vreemdelingen, menschen die
talen spraken, en waar alle Engelschen, Schotten, Denen, Noren, Grieken en Spanjolen
kwamen. Eén is er, die woont er zelf al lang niet meer bij, maar die bezit nu
verscheiden cafés. En 'k gun 't dien man. Want hij is altijd oppassend zelf bij z'n
zaken geweest. Bij hem werd een klant niet al maar aangevoerd, en er was ook nog
een beetje meer fatsoen en kameraadschap in de wereld. Een borrel voor een stuiver;
meiden werden geweerd. Wien genoeg was geladen, werd niet meer getapt; dus ook
geen geraas en getier, maar wèl betalen...
't Was een andere tijd, een préttiger tijd, óók in den Polder. Ze kwamen niet zoo
lichtvaardig bij de politie klagen als ze een opstopper hadden gehad, want ze
schaamden zich nog dat ze er waren geweest.
Maar nu is 't treurig. De degelijkheid, 't fatsoen gaat meer en meer de wereld uit.
En vooral voor ouders van opgeschoten jongens en meisjes is 't zorgelijkheid. Want
ook de eerbied, de vrees voor vader en moeder verslapt, en 't gezag wordt steeds
minder. 't Aantal lichte vrouwen is bovendien sterk toegenomen. Eerst uit Duitschland;
meisjes uit gestichten, bijvoorbeeld, kwaer verscheiden naar ons land om veilig te
wezen. En als wij ze dan over de grenzen hadden gezet, bracht soms dezelfde trein
ze weer mee terug. 't Kellnerinnendom kwam tot bloei en leverde zijn deel. Later
dreef 't strenge optreden van de Amsterdamsche politie ook heel wat prostituees naar
onze stad.
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Maar wat 't ergste is? - Ja, hoe ging dat vroeger jaren? Dan waren 't vooral meiden,
die te lui waren om te werken, en uit eigen wil maar liever in de Zandstraat gingen
zitten. Nu is 't veelal dat jonge goed van dagmeisjes en fabrieksmeisjes, die je in mijn
tijd nog niet zoo had. Zij zijn 's avonds vrij, gaan dan maar dansen in de Zandstraat,
of 't voor een burgerdochter geen schande meer is. Hoeveel ouders gaan de gangen
van hun kinderen nog streng genoeg na? Hoeveel kinderen storen zich nog aan dat
strenge toezicht, aan 't uur van thuiskomen 's avonds? - Net zoo lang tot 't te laat is,
en ze in handen vallen van die gewetenlooze slampampers, wie 't er immers alléén
om te doen is juist zulke meisjes af te richten, dat ze weldra voor hen in schande den
kost gaan verdienen...’
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IV. In 't roofnest.
Vóór ik mijn onderzoekingstochten onder de Poldermenschen en in en door den
doolhof van hun Polderwoningen begon, ben ik eerst om raad gaan vragen aan enkele
autoriteiten, die door hun ambt met de toestanden in dat donkere wereldje vertrouwd
zijn geraakt. Onze hoofd-commissaris van politie stond mij aanstonds welwillend te
woord. De Zandstraatbuurt heeft zijn volle belangstelling; en niet alléén omdat zij
zich daar dag en nacht voort in opdringt door haar misdaden en vergrijpen. De heer
Roest van Limburg beziet dezen lastpost ook nog wat dieper. Hij tracht op allerlei
wijzen door te dringen in den aard van de bevolking, zoekt naar de psychologie. En
uit de sociale wanverhoudingen, de woningmisstanden, die daar samengaan met
ontucht en criminaliteit, tracht hij zich een oordeel te vormen, dat hem in staat stelt
zijn taak nog wat, idealer op te vatten dan als alleen om de openbare orde te bewaren.
Hij staat er niet u i t s l u i t e n d tegenover als het hoofd der politie, die met alle
gestrengheid waakt tegen de overtredingen van strafwet en verordeningen; - de heer
Roest is overtuigd, dat het ernstig waarnemen van oorzaken en gevolgen ook aan
hem en zijn korps een invloed van vertrouwelijker, van humaner aard zal geven,
waardoor wellicht op den duur heel wat leed van misdaad en prostitutie kan worden
voorkomen en de immoreele besmetting ingeperkt.
Maar daarvoor is meevoelen en begrijpen, vooral ook vertrouwen-wekken, een
eerste voorwaarde. En uit die overweging was de hoofdcommissaris mijn plan wèl
gezind. Laat de menschen maar eens naar waarheid lezen van wat er omgaat in die
onderste lagen. Daar-
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door zullen scheeve voorstellingen recht gezet kunnen worden, en het kan vóór alles
tot waarschuwing strekken.
Om tot die juiste inzichten te geraken, heeft de heer Roest van Limburg toen eerst
zelf met mij gesproken; mij geïntroduceerd bij den chef van de zedenpolitie, om op
de hoogte te komen van haar kiesche roeping; heeft hij mij 't geleide meegegeven
van een bezadigd en plaatselijk wèl vertrouwd rechercheur, die mij in den Polder
den weg kon wijzen, en van eigen dagelijksche ervaringen vertellen, opdat ik nu dan
ook ònder het oppervlak door zou kunnen dringen in dit moeras.
Van den directeur der bouwpolitie ondervond ik dezelfde welwillende
medewerking. Het ‘Stadstimmerhuis’ was tot inlichtingen omtrent de plannen van
de groote onteigening bereid. Een der meest ervaren doctoren op het gebied van
venerische ziekten deelde mij enkele conclusies mee uit zijn jarenlange praktijk...
Want zij allen waren het er over eens, dat het wel degelijk zijn nut kan hebben om
het publiek ook eens ernstig voor te houden wat er zoo al onder de menschen in den
Polder leeft; om de averechtsche begrippen wat juister te stellen; het oordeel in
sommige opzichten misschien milder te stemmen, en in ieder geval om onverholen
de velerlei gevaren aan te duiden, die daar dreigen op moreel, hygiënisch en sanitair,
èn op maatschappelijk gebied. Want het zijn immers verschijnselen in onze groote
samenleving, van zeer vèr strekkende oorzaken en gevolgen, die waarlijk, door ze
maar altijd te verheimelijken, niet minder diep doorzieken. Een aanzienlijk percentage
van de stadsbevolking - veel talrijker dan gij zoudt durven vermoeden - is er direct
bij betrokken, en warempel niet altijd door eigen schuld
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of eigen verdorven wil alleen. En het overige deel der burgerij, van wat stand dan
ook of van welken leeftijd, is toch min of meer blootgesteld aan de kwade kansen
van allerlei aard, die in deze besmuikte toestanden hun oorzaak vinden.
Toen ben ik dienzelfden avond dan meteen maar met mijn leidsman op stap gegaan
naar den Polder. En 't was wonderlijk, zooals ik daar, onder den invloed van den
rechercheur naast mij, alles aanstonds anders ging zien dan toen ik er vroeger maar
zoowat rond had gezworven met gretige schildersoogen en licht gevoelig voor de
stemmingen van 't geval.
Toch was mijn gids heelemaal niet zoo'n barre dienstklopper. Gewoonlijk sprak
hij over de menschen, die hij mij aanwees als geabonneerden bij de justitie, met een
zekere vertrouwelijkheid, ja, soms wel hartelijk, wel genegen. Je hebt nu eenmaal
verschillende soorten van kostgangers in de wereld. De een is er voor ontucht, voor
roof, inbraak en diefstal; de ander weer om roovendepublieke vrouwen, om
zakkenrollers, kwartjesvinders, dieven en inbrekers na te speuren in hun verrichtingen
en zoo mogelijk aan te houden. En al gaan die catagorieën dus ook beroepshalve
vierkant tegen elkaar in, - zij weten immers wat ze aan elkander hebben; en onder
dit voorbehoud kan de een den ander toch nog wel waardeeren als mensch, afgezien
van die professioneele kwaliteiten dan.
Dit scheen mij toe zoo ongeveer de verhouding te wezen. De rechercheur
redeneerde over die jongens en meiden van de vlakte heel gemeenzaam, als waren
't zijn klanten, wanneer we er toevallig tegenkwamen, of op een clubje, 't zij in dat
drukke kruispunt van Hofstraat en Zandstraat zagen staan societeiten, dan wel
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voor een dievenkroeg hier of daar in een steeg aan 't onderhandelen over een slag.
Dan groetten de bajesklanten, die bekwame jongens, de dalvers en bivakkers, 't
edelvolk en al 't gajes van de universiteit den rechercheur met een tik aan de pet en
een knipoog van goede verstandhouding, doch altijd bescheiden alsof zij vooral zijn
heimelijk politieschap niet wilden verraden. En mijn leidsman salueerde telkens
vriendelijk terug; maar al even discreet, om op zijn beurt hun incognito als boeven
óók te eerbiedigen.
Zoo slenterden wij er samen maar wat verdekt rond. 't Was op een
door-de-weekschen avond, regenachtig, dus erg stil van klanten, en sjofel triestig in
de leege buurt. Maar des te opmerkelijker zooals de politieman daar nu en dan toch
ook haast een ieder van de thuishoorders kende met naam en bijnaam, woonplaats,
hoeveel jantjes opgeknapt voor dit en dat met dien en daar, en in al hun of haar
schrikbarende intimiteiten. Dat vertelde hij dan maar zoo leuk langs z'n neus weg,
met z'n natuur geworden gedempte stem, terwijl wij kalmpjes voortdrentelden, allebei
in minst opmerkelijke kleeren. En toch was 't of die linke jongens, en nog eerder hun
gehaaide mokkels, 't roken! Wáár ik rondkeek, zag ik achter gore kroegegordijntjes,
in donkere portaaltjes, voor de knipjes en uit den schemer van de sloppen overal
oogen op ons gespannen. Want wie was dat daar, waar die dofgajes mee liep? - Wien
had hij daar bij zich? - Van alle kanten werd ik verholen scherp opgenomen, om mijn
gezicht in hun geheugen te prenten. Ze beloerden me, ‘legden me af’, op z'n
bargoensch.
‘Nieuwe rus?’ - hoorde ik schor-fluisterend vragen.
‘Groot-mokummer, hier op z'n snor?’
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‘Of een hooge van de prinsenrij?’
‘Jonges, dien gajes mot' me verkenne...’
En dan telkens liep er zoo een, kwasi argeloos, met z'n oogen onder z'n jockeyklep
weg, strijkelings langs mij heen. 'n Gehaaide zakkenroller pootte zich zelfs eens
pardoes op zijn schrijlingsche beenen vlak voor me, en vroeg tartend om een beetje
vuur. - Ze hadden dus achterdocht op me, lensden me af voor 't vervolg: als onraad.
Wat mij nogal tegenstond, eerlijk gezegd. Want op dien voet had ik vroeger jaren
nooit met de Polderbewoners verkeerd. - Maar 't was toch 't eenige middel om nu
eens door den romantischen klaterschijn heen in 't buurteigen door te dringen. Ik had
immers zèlf gewild om er nu eerst den crimineelen kant van te zien.
Maar, jonge jonge, dat viel dan toch ook waarachtig niet mee. Dat 't zóó bar was,
zóó'n schrikkelijk roofnest! Zoo liefies van binnen-lokken, met een trouwhartige
aanhaligheid waarachter enkel roofzucht loenst. En zoodra ze den kerel - den
argeloozen schlemiel soms, den onnoozelen passagierder in de vroolijke buurt - dan
door al die slopjes, hokjes, gangetjes en donkere trappen heen in hun verdolende
krotten onvindbaar veilig hebben, ligt daar bijvoorbeeld onder de bedstee de souteneur
te azen, en zoekt, terwijl de medeplichtige meid den goozer streelend zoet houdt, z'n
kleeren door, vlucht weg over de daken met den buit.
En dat gebeurt daar welhaast nacht op nacht; in sommige straatjes en stegen val
naast val aan dezen en den overkant! Mijn gids wees er mij van die roofknipjes de
dieveggen, deroovende slampampers in wierliefdemacht de meiden staan, zoo maar
bij tallen aan als wij even stonden. Publieke vrouwen, souteneurs, waarden en
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bolleboffinnen, die vast een paar keer in de week aangehouden worden en wegens
roof verhoord op de politiebureaux, - maar, al zitten er ook bij menigte voor lange
jaren veroordeeld: hun listen zijn zóó geslepen, hun samenhang is zóó hecht en wijd
vertakt, hun zwijgzaamheid zóó beproefd, dat zij ook vaak weer iederen keer naar
hun gribus terug kunnen keeren, bij gebrek aan bewijs.
Nu 't zoo leeg was in den Polder zàg je haast niet anders staan lenzen en loopen
vigileeren dan dat uitvaagsel, dat geteisem van gepensionneerden, van krakers, gisse
en gesjefte jongens; van kantelaars, heitjes-piejijzers, saroespeelsters,
Turkschetafelschellen, sjerfers, soogers, brassers en lokduiven; van negenwekers,
broeiërs, meikevers, meelukpeezers, turftrekkers en vinkendresseurs; van tippelaars,
pierders, nobelen, pernozemannen, mareedzemers en hun gabbers. En 't was al den
duivel bargoensch wat je er verdekt hoorde smoezen, zoodra ze de russen in de linken
kregen. Maar mijn gids voelde zich daar blijkbaar best onder thuis. En niemand, die
er hem leelijk op aankeek, al liepen er dan ook verscheiden, die nog heel wat op hun
foelie hadden. Al had hij er menigeen zèlf van verschut en naar 't schuurtje gebracht,
ja, tot omslaan verlokt, eer ze de bijl hadden geroken; nog onlangs hun niese, heur
knul wegens spienoze hoog laten gaan, die nu in de tofes d'r haaie drukkerd zaten
op te knappen.
Hij wees me ze telkens aan met een zijlingschen blik van zijn stil omziende oogen.
Noemde ze bij hun bijnamen, vertelde precies hoe ze opereerden, om hun prooi te
grazen te nemen. Die kerel daar was Rooje Hein. Hij had, - laa's zien, al beis, en
kimmel en boet jantjes, da's negen jaren gevangen gezeten wegens ver-
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schillende krakies. Zooveel als de chef van de Zandstraat. Daar hield hij vroeger een
bierhuis, echte til, waar àl zulk slag dieven en inbrekers bivakkeerden. Maar met de
nieuwe Drankwet had hij geen verlof kunnen krijgen, en toen was hij zoo'n clandestien
café in de Hofstraat begonnen, schuin tegenover dat dicht gespijkerde pandje, dat de
gemeente vast aangekocht heeft om te sloopen, - óók zoo'n val! Ja, in die spiese bij
Hein had hij er al heel wat weggehaald. Want ze slapen er óók. Tegenwoordig was
Jaantje Hemelop z'n bijzit, 'n eerste gehaaide; die zat nog voor kort met Sjeffie
Groenteboer te forten, maar Sjef was nu voor 'n hand vol opgeborgen, wegens die
inbraak bij 'k wist wel. Toch was Rooje Hein lang de kwaadste nog niet. Altijd even
netjes gekleed, en de rechercheur moest bekennen: 'n echt heeregezicht. Als de politie
er huiszoeking deed - en dat gebeurde soms twee, drie maal in de maand - stond Hein
'r ordentelijk te woord, en nooit kapsie of onbeschoft. Bovendien: ronduit gesproken
een meester in zijn vak. Hij was tiejijs-peezer, zoo gezegd: brandkastenforceerder;
en niemand die 'm dat handiger lapte om dien achterwand als van een sardineblik
open te trekken dan Rooje Hein, die daar nu net met den Beitel stond te praten,
scharrelaar in ‘blauw laken’, lood van de daken, naar ik begreep. - Verleden week
was mijn leidsman nog bij Hein geweest voor 'n vent, 'n beruchten ezeltjerijder,
zooals ze onder elkaar die ladelichters noemen, - maar die wou zich verzetten. En
toen had de Rooje dadelijk gezegd: ‘Kom, ga jij nou mee, wat heb je aan al die
babbels; en die rus doet 't immers óók niet uit liefhebberij.’ Trouwens, Hein zegt
altijd: ‘je hoeft natuurlijk bij mijn nooit te komen, om 't een of 't ander te vernemen,
want
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verkotsen doe ik niemand, begrepen? Maar als je me zelf op 't bureau wil hebben,
dan ben 'k tot je orders, voor zooveel m'n eigen zaken betreft. Want och, als ze me
knippen, krijg ik toch de volle laag! Ik zal gerust niet pleìte (loopen) gaan.’
Da's ordentelijk gesproken. - Waar Rooje Hein óók van weet, da's van effecten.
Als de jongens den gouden regen binnen hebben, komen ze bij hem om te geilkenen,
den buit te verdeelen. En dan zit hij daarbij voor zooveel als expert. Nog onlangs is
hij met z'n Jaan 'n reisje naar Brussel wezen maken, om de briefjes te wisselen... Ja,
'n dag of wat geleden kom ik nog bij 'm, om Kromme Arie te schaken; die was een
tuimelraam binnengeklommen en Gekke Klaas had uit staan kijken... Daar vind ik
de touwladder nog onder z'n bedstee, waaraan hij zich had uit laten zakken. 'k Zeg:
‘waar dient dat ding voor?’ En Arie doodleuk: ‘da's voor de heilgymnastiek...’ Maar
hij is er leelijk achter gedraaid. En nu loopt de Shagpijp, z'n vrouw dan, ook weer
op de vlakte als goozer-tippelaarster, om dronken mannen uit te kloppen... Maar 't
zou me niets verwonderen, als ze de andere week weer introk bij haar ouden liefde,
Groningschen Gerrit. - Die kwam dan weer vrij van dat zaakje met dien
Zuid-Afrikaan, daar in dìe scheur van de Schavensteeg.
Dat had de rechercheur zelf nog nageloopen. 'n Heele meneer, op een pleizierreisje
door Europa, was in den Polder verzeild geraakt, en even door Dina Appelboom
waargenomen in dat gammele, duistere slop.
Wij kuierden er al pratende heen. Mijn gids vooruit de nauwe, stikdonkere snijding
tusschen hooge muren binnen; kwamen we op 'n soort binnenplaatsje, waarachter 'n
paar vervallen, zwarte krotten tegen de nacht-
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lucht brokkelden. Daar, daar boven-achter, was 't gebeurd. Gerrit had er vermoedelijk
onder de bedstee gelegen met de plank er voor, en toen stiekem de zooveel honderd
dollar gejat uit den binnenzak van dien Afrikaan z'n vest. De man had er niets van
gemerkt. Want z'n lenze portefeuille was er weer netjes ingestopt. Daarop was de
vreemdeling den anderen morgen naar Antwerpen vertrokken en toen was 't natuurlijk
uitgekomen.
't Was den man z'n heele reisgeld geweest. Hij had bij den hotelportier z'n horloge
verpand, om terug te kunnen komen; maar zooals dat meestal gaat: zoo'n mensch
weet niet eens waar hij den vorigen nacht is geweest. Ga dan maar mee zoeken!
Enfin, mijn gids kent z'n volkje nogal, en hij had den Afrikaan hier boven gebracht.
- Ja, dat was de meid: Dina Appelboom. En Scheele Derk was er aan te pas gekomen,
Jode Betje, diezelfde Shagpijp... Maar och lieve hemel, toen Dien haar klant daar
voor zich zag, was 't het allergemeenste, waar ze hem van betichtte... En die dollars?
- gevlogen natuurlijk; over de daken, door gangetjes, geheime deuren, wie weet in
de hoeveelste handen toen al? - Want dat komt er nog bij: wanneer ze nu maar dadelijk
merken als ze beroofd zijn, en meteen naar de politie loopen, vóór de vink 't dakraam
uit is, dan komen die centen nog wel terecht. Maar hoe gaat dat? - Gewoonlijk is
zoo'n man dan beneveld geweest, of hij verspilt nog z'n tijd met razen en tieren, tot
de handlangers 't eerst in veiligheid brengen... Poosje geleden heeft de recherche
toch nog bij Geert Katje 't bed opengesneden, en uit de veeren twee gouden horloges
en 'n portemonnaie met niets dan gouden tientjes of te wel filippies, fokse spieën,
joetjes, mattenkloppers, gedolven.
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V. De samenhang en de meisjes.
Zoo hangt zoo'n heele Polder-bevolking dan eigenlijk in en aan elkaar als onder één
nauw saamgeklit, stilzwijgend verbond van allemaal met en door elkander. Ze hokken
samen over en weer, in durenden minnenijd, in bloedige veeten en afgunstigheid.
Maar tòch voor de besmuikte Polderbelangen gezworen eendrachtig, en onderling
in den regel zonder verraad.
Naar binnen zijn er velen wrokkig; soms woest rampzalig met rauwe
zelfmoordplannen. Anderen knusjes overlegd en altijd opgewekt. Ik heb er wel
aangetroffen, die door verliederlijking afgestompt schenen, - maar toch heel zelden.
Ook 'n enkele oude vrouw, daar ergens achter in zoo'n donker slop totaal gedallist
en verschooierd gevonden, voos en uitgebrand, - maar tegen den nacht drijft de armoe
haar toch weer 't krot uit, in de hoop op nog wel zoo'n verdwaalden dronken stoker,
die er vloekend langs haar zwarte gang komt dolen en wat warmte zoekt, of op 'n
onnoozel scheepsjongetje van een of andere vreemde boot. - Ik weet er van
verscheiden, dat ze aan 't lichte leven maar niet kunnen wennen in den eersten tijd.
Die er over blijven tobben, met wrange vlagen van melancholie; kwijnend aan een
schrijnend wond geweten, dat maar niet heelen of vereelten wil, en waar alleen de
drank dan tijdelijk weer voor helpt. Maar de meesten toch schikken er zich in. Je
moet eenmaal leven; en dienen of op een fabriek is toch óók niets gedaan. De buurt
is vertierig en gezellig, en met 't mansvolk kunnen ze 't nog al vinden. Daar heb je
heusch gemoedelijke en niet eens zoo heelemaal verdorven, goedige meíden onder,
die 't eerlijk voor hebben met hun klanten, en 't bijvoorbeeld een
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zeeman, als hij zijn anker bij haar laat vallen voor den tijd aan den wal, zoo goed en
huiselijk mogelijk maken, uit pure trouwhartigheid... Al is met z i j n monsteren háár
zorg dan ook weer voor den komenden en gaanden man, omdat je toch immers van
trouw aan één en denzelfden varensgezel de huisjuffrouw niet kunt voldoen. - En je
hebt er verscheiden die er zoo zakelijk weg over redeneeren, net als een koopvrouw
over haar nerinkje doet.
Tot je daar opeens weer schrikt van zoo'n gemeene souteneurs-tronie, van zoo'n
door alles heen verhondsten slampamper, poenig aangekleed, met blanke handen,
en de oogepitten diep in z'n verloopen gezicht... Of bang wordt van de gretige
verhalen, door een paar vrouwen in een schemerig knipje, die hittig voortgloeien in
den rossen roes van 't misdadige avontuur, dat zij, avond aan avond, met een zoeten
lonk en een fluisterend lokkenden mond, uitgaan om te zoeken.
Zóó zie je den Polder, als je door den klaterschijn heen, doordringt achter de bonte
coulissen, in de afgeschminkte armzaligheid en 't verderf van zijn echte wezen. Naar
buiten: knussche verlokking van jool en luwe aanhaligheid; innig gemoedelijk onder
't smeulen van zinnelijkheid, die later... later, na 't dansen en 't eindelooze drinken,
immers belooft in laaie passievlammen uit te slaan. - Maar daar binnen is 't allemaal
zoo voos en zoo listig, op enkel geldgewin of dan maar op roof sluw gespannen;
stiekem verraderlijk, voor iedere wreedheid klaar in den besmuikt veiligen val, en
aanhoudend bedacht op loos verweer van heel 't Poldercomplot, zoodra de politie er
de lucht van mocht krijgen. Meteen monden dicht, of erg gedienstig de verzinsels
om haar af te leiden; de boosdoeners vlug
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verdonkeremaand door den doolhof heen, de buit van hand tot hand, en met 't
onnoozelste gezicht nooden ze dan zelf de heeren russen, om gerust hun kamertjes,
haar bedden en kasten door te zoeken. Want, och heere nog aantoe, 't is voor zulke
onschuldige zielen, die warempel zwaar genoeg moeten tobben tegenwoordig met
de slapte in den Polder om een boterham te verdienen... 't is wèl hard, hoor, om dan
waarachtig in hun ordentelijke zaakjes ook nog van zeeferen te worden verdacht: Maar als de rechercheurs dan eens zoo witjes glimlachen, dan schieten de anderen
vaak genoeg zelf ook in een tartenden lach... want wat maken ze hun nòg, achteraf,
nu er tòch niets verdachts meer valt te vinden? Dan is 't weer even hart tegen hart,
met valsche glimmers in de oogen tegen de gehate ‘jato's’...
‘Zeg, meiden, halen die d o f g a j e s daar effe een strop?’ En treiterig meesmuilend,
handenwrijvend, staan al die grijpelingen en leuningbijters met de niesetjes buiten
toe te kijken, naar 't afdruipen van de prinsenij.
Want zoodra er weer zoo-zoowat is te doen, komen al die grauwe rotten uit hun
nesten en holletjes gedruild; schichtig, maar onweerstaanbaar aangetrokken door
iedere bemoeienis van de politie of 't gebefte gajes, naar de justitie hier heet. - Daar
zitten ze immers aldoor op te spannen. Ze verkennen trouw de gangen van de agenten,
van de glimmeriken zoowel als van de ‘weezen’ in burger; controleeren hun ronden,
nemen tijd op; kennen, door hun abonnement op de publieke tribune van de rechtzaal,
de mazen van de wet, de practijk van 't recht, beter dan menig jong advocaat. En 't
zal wel een groote zeldzaamheid wezen, wanneer er eens een rechercheur in slaagt,
om ongemerkt langs de stiekeme uitkijkposten in den
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Polder z'n bestemming te bereiken, zonder al lang verraden te wezen.
't Aflenzen van de politie is immers een stage prikkel, die tot de boeiende bekoring
van 't nobele leven behoort, en die in hooge mate leerzaam is, vooral voor die
opgeschoten jongens, die leerlingen, de kruimeldieven, de ‘groentjes’. En dat jonge
gebroed trekt de Polder wel waarlijk bij zwermen aan, daar uit de naarstig drukke
straten er omheen, van waar ze er zoo licht als loopjongens en jongmaatjes, als losse
sjouwers met nog wat te smalle schouders, toe komen om 't nuchtere
werkjoggies-bestaan, 't gejaag van den baas, de dampen thuis te ontloopen door zoo'n
stiekeme dwarssteeg in te scharrelen en de geheimzinnigheid van allerlei verleidelijke
boosdoenerij te vinden voor de verbeeldingen van hun manbaarwording.
Da's daar, in 't hart van de stug maar voortzwoegende stad, de voortdurende
verleiding voor 't jeugdige goed van 'n beetje zwakken aard, dat naar emoties hunkert,
naar voldoening voor hun al maar onrustigen innerlijken drang, naar verwezenlijking
van hun troebele fantasieën, naar verandering in hun zeurige, vaak triestig zorgelijke
jonge leven, - zoo maar, uit ballorigheid, soms; of die al wat bewuster vermoeden,
dat daar in den Polder voor luierikken en schunnerds nog altijd wel emplooi is te
vinden... Bovendien maakt de muur van 't burger fatsoen er omheen hen daar vrijwel
onvindbaars.
Want waarlijk, dit is wel een van de onrustbarendste gruwelen van de
Zandstraatbuurt, dat er zoo'n menigte opgeschoten jongens en meisjes rondom
zwerven, die je er snel en zeker tot beroepsmisdadigers en prostituees van 't minste
allooi op ziet groeien.
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Mijn gids wees er mij telkens aan, zooals hij ze soms binnen enkele maanden had
zien verworden tot gevaarlijk geboefte. Want daarvoor werkt alles in deze omgeving
mee. Eerst de nieuwsgierigheid, die er hun heentrekt; aanvankelijk nog wat angstig
beschaamd. Naar al dat licht, de verholen lonkende knipjes met de opgemaakte
vrouwen achter de gordijntjes, 't pretrumoer, 'n zweem van dansvolte, als er even
een deur openzwaait, - de grove jool in de kroegen, 't gebonk van orgels en orkestjes,
't drukke gezwier van al die passagierders met hun meiden, als feestgangers van een
bruiloft stoetend door de drukke straat...
En 't moet al raar loopen, wanneer zoo'n jongen, - laat staan een onervaren meisje,
- daar dien eersten keer al geen kornuiten onder treft, die reeds van wanten weten.
Bovendien: ze vinden er elkáár. Blijven er hangen. Wagen, eerst nog verlegen, eens
samen een dansje; komen al gauw in den roes... en dan in eens, als ze daar schrikken
zoo laat 't al is, zie je ze met bezweetverhitte gezichten naar huis toe draven. Daghitjes,
soms zoo maar in hun katoenen jurk, fabriekswerksters, in jak en rok, - jongmaatjes,
met nog wel boeken van de avondles onder den arm, of in hun knappe werkpakjes...
Maar als ze eens zoo in den hittigen lorum geweest zijn, gaat de bleuheid wel over;
komen ze vaker terug. En vooral naar 't uiterlijk passen zij zich een tweede maal al
wat stijlvoller aan. De meiden hebben haar Zondagschen hoed meegesmokkeld, een
regenmantel over hun katoentjes, en stilletjes wat kroezels op 't voorhoofd gefrunnikt;
de jongens met de traditioneele jockeypet achter op 't hoofd en de lok opgekruld
langs de klep.
Dat wordt later en later thuis komen. Voor de opge-
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schoten lummels 's 'n keertje in den Polder bivakkeeren, 's wat portiertje spelen; zoo
wikkelen zij er zich heelemaal in. - En de gehaaide polderklanten vigileeren op 't
onverstand van veel ouders, die soms al gauw de knip op de deur doen, en hun
loszinnige dochter dan maar eens 'n nacht niet binnen laten, tot haar straf! - Je hebt
van die souteneurs-typen, die daar een stelsel van maken. Zij doen zich aanvankelijk
voor als de eerbaarste galanten, die een ‘nette verkeering’ aan willen gaan; spreken
van trouwplannen, als echte ‘verleiders’, waarvan je wel leest in afleveringenromans...
Maar onder 't dansen maken ze 't later en later... Tot vader eindelijk wit van drift uit
't bovenraam buldert: ‘Jaan, hier en ginder, je blijft er maar buiten vannacht!’
Dàn heeft de slampamper z'n zin... Onderdak voor den nacht genoeg in al die
logementjes en rendez-vous van den Polder, voor zulke verstooten schapen met haar
beschermers. Of als 't meisje dàt nog niet wil, heb je hier en daar wel een goedige
moeke, die zich teederlijk over zoo'n minderjarige deern ontfermt in haar knipje, 't
zij daar boven op 'n leegstaande kamer... En moeke, zij 't dan Belze Jeanette of
Scheele Dien, belooft 't bij haar ziel en zaligheid, dat ze de verloren dochter nóóit
zal verraden, als Jaan dan ook maar aan niemand ‘verkotst’, wat ze bij geval in
moeke's zaakje mocht zien en... zêlf ondervinden, bij geval.
Maar in den regel stelt de ridderlijke galant toch wel voor om den boel nu maar
bij elkander te doen, en vast op zoo'n gemeubeld Polderwoninkje te gaan zitten, in
afwachting van al 't gemier om zoo gauw mogelijk samen te trouwen... Dat is wel
de meest normale gang. De jongen verdient weliswaar oogenblikkelijk geen cent
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- hij is stereotyp ‘los werkman’ - maar och, daar valt nog zoo wel 's wat af, wanneer
ie met de kameraden is...
Totdat dan eerst de gevolgen van 't samenwonen komen, die 'tmeisje nog hechter
binden aan haar ‘knul’, en hij langzaam aan de dressuur begint, om haar
schaamtegevoel wat te harden, met behulp gewoonlijk van z'n eigen bedorven
makkers, of met dreigementen en geweld. Want dat is maar de bedoeling. 't Is om
niets anders begonnen, dan dat zij, hoe eer hoe liever, voor hem den kost, en liefst
wat heel ruim en lekker, gaat verdienen. Daarvoor drijft hij z'n liefje de Blaak op;
volgt haar zelf aan den overkant... En als ze geen durf genoeg heeft, in 't begin; niet
schaamteloos de taak vervult, waar hij haar op afgericht heeft, dan zwaait er wat 's
nachts... Maar in den regel is de methode wèl beproefd, en binnen een week of wat
kan hij haar 's avonds alleen laten vigileeren op straat; brengt zij wel geregeld de
taxe mee naar huis, dien hij haar gesteld heeft...
Dan is de Polderbevolking weer met een gehaaide lichte vrouw meer aangevuld.
En och, onder diezelfde leiding, onder dat vertrouwelijke verkeer met zakkenrollers,
ladenlichters, kwartjesvinders, dieven en inbrekers - waarin 't gilde van de souteneurs
meegaat, zooal voor tijdverdrijf buiten den Polder, als ze schaailoos loopen, omdat
hun meiden immers bezet zijn op de woning, - och, in die misdadige sfeer is de
overgang van prostitutie op 't berooven van de klanten veelal óók maar een stapje.
Wordt haar ‘knul’ dan soms al eens gesnapt voor een onfortuinlijken slag en meest
voor jaren opgeborgen, wel dan treurt en simpt ze gewoonlijk een poosje om
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zijn ellende en haar gemis aan wreed liefdegeweld, - maar onder de gabbers zijn er
genoeg bereid haar te troosten en 't bedrijf gaande te houden op denzelfden voet.
Want 't is een gewoon verschijnsel, dat de makkers onder elkaar - zij 't dan in de
brieven naar de gevangenis verzwegen - de liefjes zoo lang overnemen, voor wie
momenteel hun straf weer eens uit moeten zitten. Een heel enkelen keer blijft de
meid in zooverre trouw, dat zij geen vasten plaatsvervanger verkiest, maar zelfstandig,
of samen met een vriendin, gestoffeerd gaat wonen, om 't eigen zaakje te drijven tot
hij weer loskomt. 't Zij eenigerlei waardin haar tijdelijk ‘een kamer verhuurt’, zooals
dat sedert 't bordeelverbod heet, tot 'r ‘vent’ dan weer vrij raakt... Maar in den regel
is die slaafsche behoefte aan een mannelijken ‘steun’ in 't lichte leven wel zóó
onbedwingbaar, dat ze vandaag of morgen dan tòch maar liever een ‘noodhulp’
neemt. En zoo groeit 't verfoeilijke souteneursdom - vooral na de uitvoering van 't
voorstel-Van Staveren - steeds onrustbarender aan: en waarlijk niet alléén in den
Polder! Want de opheffing van de bordeelen drijft de vrouwen er meerendeels toe
om bij zulk slag kerels ‘bescherming’ te zoeken.
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VI. De jongens.
Met de jongens, die er eerst maar wat zwerven, gaat 't veelal wel éven geleidelijk
om opgenomen te worden in 't Polderverbond. De Polder immers staat buiten de
groote samenleving van de stad. En wie daar bivakkeeren, raken dus ook de
maatschappelijkheid uit. Ze hebben zich zelf nu eenmaal binnen den muur van 't
onfatsoen teruggetrokken; van den anderen kant beschouwd, heeft de maatschappij
hen uitgebannen. En zij moeten zich daar dus nu wel naar de eigen zeden en gebruiken
van hun omgeving gedragen, - willen ze aan den kost komen allereerst.
Welnu, zulke jongens, die soms ook al om hun laat uitblijven en hun ongeregeld
zwervend leven van huis zijn gejaagd, of die den brui geven van dien eeuwigen
‘heibel’ met vader en moeder, van de lijfstraffelijke tuchtigingen en weet ik al wat
voor ander zedelijk overwicht, - jongens met een onbedwingbaar vagabondeerenden
zin, wat immers veelal in den aard van gedegenereerde kinderen ligt - zij vinden daar
als vanzelf hun carrière in de onmaatschappelijkheid aangewezen.
Want van die opgeschoten jatmouzers zwerven er legio; allemaal jeugdige
schipbreukelingen, die al vergaan zijn nog eer ze de zee bevaren hebben.
Zwakkelingen, tuchteloozen, producten zelf van misdaad, van drankzucht en ontucht
in hun afstamming, rakkers en deugenieten, overspannen fantasten, stumpers die 't
gebrek en de ellende thuis zijn ontloopen, en wat voor raar gebroedsel al meer. Maar
ze zijn nu gedallist. Ze hebben geen onderkomen en niet te eten, meestal. Dat
verbroedert. Dat drijft hen tot elkaar, in al de graden
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van aanstaand geboefte. Je hebt er in de hoogste rangen al jonge bajes-klanten onder,
gedrosten en ontslagenen van ‘opvoedings’-, ‘verbeter’-gestichten, mislukte pupillen
van Pro Juventute. Knapen dus met histories als detective-verhalen, - èn meer
argelooze, onnoozele schlemielen, die zonder genegenheid, zonder steun in de wereld
staan. Achterlijken, half-idioten, imbecielen, toevallijders, sukkels die ze bij tijden
‘zien vliegen’, en om die buien van ‘narrigkeit’ als slomeduikelaars, waar je je dood
om kan lachen, wel zeer getapt bij de bende.
Van hùn opleiding, die zich als vanzelf voltooit, van hun levenswijs en bedrijf,
heb ik op mijn tochten door den Polder ook heel wat gezien en gehoord.
't Gaat trouwens alles zóó logisch zijn gang. Ze moeten in de eerste plaats aan den
kost komen, buiten 't maatschappelijk gestel van allerhanden arbeid. Dat hoeft niet
aanstònds en noodzakelijk tot stelen te leiden. Je hebt er zelfs wel onder - de
rechercheur wees er mij aan - die langen tijd op 't randje blijven balanceeren. Zoo
van die bijloopers bij een groot orgel, van die duivelstoejagers in een of andere
slaapstee, losse-hulpjes in kroegen en danshuizen als 't erg druk loopt, liedjeszangers...
En al zijn dat geen van alle vaste postjes, - 't een met 't ander, vandaag eens wàt,
morgen niets, boodschappen doen, karweitje opknappen voor een goed gezinde meid,
da's dan alles bij elkaar nog wel eens net genoeg om buiten 't eigenlijk gezegde jatten,
en uit politie's handen, een ordentelijke zwerver te blijven voor een poos.
Zoo klampte er ons een aan in de Zandstraat, die er zijn eer in stelde nog nooit te
zijn verschut, - al werd hij, naar mijn leidsman getuigde, ook eigenlijk chronisch
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van min of meer onoorbare handlangersdiensten verdacht. Maar uit pure ‘groozigheid’
op z'n onbevlekte paspoort als sjofelaar, sprak hij daar nu, ten aanzien van de heele
buurt, den rechercheur wat flemerig om 'n paar halfsleten schoenen aan. Hield ons
staande, opzienbarend, midden in 't avondlijk Poldervertier.
'n Ietwat oudachtig verschunnigde jongen; zwakjes verkommerd met z'n
ongeschoren baard in dat slappe, groezel-bleeke gezicht. Hij lichtte beleefd z'n
jockeypetje, keek een beetje schuw naar ons op, ruggetje lijdzaam gebogen in z'n te
wijde jasje, handen weg in de slungelige mouwen. Zoo had ie iets van een ziekelijk
aapje, maar toch vooràl om die leepe glimmertjes in z'n oogen. Hij tilde z'n voeten
een voor een op, trok dan de rafeligheid van z'n verloopen broek zuinig omhoog, en
liet ons zoo zien, dat hij op z'n tandvleesch liep. - Maar 't was een raar mannetje,
gedwee en onderdanig, en tòch zag ik 'n clubje zakkenrollers bij Broodje met Kaas
voor de deur verstandhouding lachen, alsof Klaassie Kleskop, naar ie dan heet, ons,
russen, er eigenlijk zoo emmes tusschen had. En eerlijk gezegd, ik vertrouwde 't min
of meer zelfgenoegzame doen van Klaassie óók niet al te best; - al wil 'k me graag
gewonnen geven voor technischer meikever-kennis.
Toch gaf hij me daar meteen maar zoo even een scherp kijkje in 't idyllische leven
van die jeugdige soogers onder mekaar...
Ja, 't was toch wel akelig..., en van je vrinden most je 't maar hebben. Verleden
maand nog was meneer de inspecteur zoo edelaardig geweest om Klaassie óók 'n
paar half-sleetjes te geven. Had ie zelf netjes nieuwgemaakt met 'n lapje zoolleer eerlijk gekocht hoor, voor een fooitje - want hij was vroeger immers ook
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nog zoo'n blauwen Maandag schoes geweest, niewaar meneer? - Maar laten ze 'm
nou Zondag voor 'n week, toen ie op de bootjes had geslapen - ‘geluimd’, zoo gezegd
- z'n okse hiepen, waar ie zoo godin mee was, van z'n kleezen hebben geganneft, en
z'n zak opengesneden voor drie armoeiige centen bovendien! Dat hadden z'n maats
nou gedaan, waar hij daar samen mee was gaan maffen; allemaal gesjochte jongens
onder mekaar! Want o dat jatten was toch zóó schrikkelijk erg tegeswoordig - zei
hij, in nu waarlijk toch wel loos opzien tot den rechercheur: dien zelfden nacht hadden
ze van 't Bultje - dat kleine krummeldiefje, naar meneer wel wist - z'n splinternieuwe
pilowbroek, die nog jouker genog had gekost, van z'n beenen getrokken, waar hij op
de vuurplaat lag te piepen... En toen Bultje wakker wier, stond hij daar zoo, in z'n
hemd, aan de Leuvehaven op Zondagmorgen voor de nette menschen... ‘'k Vertel je
geen loentjes, meneer!’ Hoe 't Klaassie voor 't overige tegenwoordig zoo nogal ging?
- vroeg m'n leidsman rustig deelnemend.
‘Och, louwloenen, wat zal 'k veel zeggen? Je mond houden is nog maar 't beste
gedaan. Zaterdags zoo'n beetje orgeldraaien, - beetje bedienen bij Lindeboom op
logement... Maar wie veel babbelt moet veel verantwoorden. En als je 't altijd van
die gisse jongens mot hebben, dan zie je wel veel, en je verneemt veel, maar Klaassie
houdt z'n brievenbus dicht, - heb ik gelijk of niet, meneer?... U zal toch dat
dallesdekkertje van mijn nog wel kennen?’ - lacht hij slimmetjes.
‘Is nog van dat krakie in den Hoek van Holland afkomstig, - waar meneer? 'k Had
't belam niet geweten, durf ik nòg 'n eed op te doen... Maar affijn, zou er op 't
hoofdbureau niet nog zoo'n paar onke
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laarsies op mijn staan te wachten, as u meent meneer?... 'k Zie toch óók nog wel deris
wat, al wil ik niemand verrajen... op straat, altijd gezeid. Want je heb' er van alles
onder, tegenwoordig, onder die groentjes, - hoef ik de heeren niet te vertellen. 's
Morgens, als ze van de bootjes komen, is 't of 't allemaal treiter-tippelaars bennen;
broodjes uit de wagens voor d'r ontbijt... En dan die pakkiesdieven, uit de bestelkarren
van 't spoor en van Van Gend en Loos, als u weet... Och, en als 't heelendàl niet meer
gaat, dan zoeken ze maar weer 'n meid, om weer 's poen in de meeluk te hebben voor
'n poos... Ja, meneer weet 't ommers allegaar beter dan ik. Hoef ik niet uit te klappen...
Maar 't barste nog begappen ze elkaar... Heel ding hoor, om daar dan altijd zelf je
jatten bij thuis te houden. En tòch, niks op me kerfstokkie, meneer; - geen snars; an
gestolen goed is geen massel... Ja, nog nooit voor 't schut geweest, als toen met dat
eene bekeurinkie dan, van weges 'n jajempie te veel... Kan 'n iedereen overkomen,
is niet onteerend... Geen rookertje over den beuzem voor Klaassie, bijgeval meneer?
- en as 'k dan met permissie nog altemet 's op 't hoofdbureau an mocht komme?...
Goeie sjans heeren, naved heeren! Grootelijks bedankt...’
‘Zooo’ - zei mijn gids lakoniek - ‘nu heeft Klaas u meteen 's goed op kunnen
nemen. Anders zoo'n kwaad ventje nog niet. Maar daar bij Lindenboom, in die gribus
van al die jeugdige zwervers, da's dan toch ook zoo'n dievenschool...’
Lindeboom had vroeger in de Schavensteeg alleen maar z'n slaapstee gehad. Maar
dan kwamen die jonge dalvers, die tòch geen slaapcenten hebben, dáár om een kop
koffie van drie spie, en bleven er maar hangen.
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Dat werd 'm te lastig voor z'n logees. En toen is hij er voor die jonge dalfenoren dat
schaftlokaal bij begonnen. 't Gaat 's morgens om vijf uur al open, maar 's avonds om
zeven moeten ze er uit. En daar bivakkeeren de aankomende dieven, die zwervers,
meestal met zoo'n paar meisjes erbij, overdag; liggen er over tafel uit te slapen,
prutsen er hun goed zoo 's een beetje bij mekaar. - Ik zag er een oud bedelwijf, uit 't
Armhuis weggeloopen, die nog wel 's voor een paar centen een stuk in een hemd
van 'n jongen zet, terwijl hij daar zoolang dan maar zònder blijft zitten. Wordt minder
op gelet. Want ze zijn er immers allemaal sjofelaars onder elkaar. Hun devies is:
leuningbijten, boot af houden, bruggentrekken. Kom je er binnen, dan joelt 't als uit
één mond: ‘russen!’ En meteen komen er zoo'n paar zich uit den dommel rekkend
overeind, om naarstig te vragen of je altemet geen betrekkinkie voor ze wist. Want
ze bidden God wel om werk, maar ze danken Onzen lieven Heer als ze 't niet krijgen.
't Bevalt hun immers best zoo in de leeglooperij. Gaat 's avonds het schaftlokaal
dicht, dan blijven ze eerst nog wat in den Polder rauzen op den schobberdebonk.
Valt wel 's een slokkie af van een dronken zeeman, wel 's met gokken een goozer
voor 'n paar dubbeltjes af te tuigen, of in de volte van een danshuis met de twee
vingers te werken, bij geval. 't Zijn meest jònge jongens, vol galgenhumor en
snakerijen, en de meisjes mogen hen wel, stoppen ze gul 's wat toe, gunnen hun óók
's een aanminnigheidje, con amore. Ja, al zwervend, raken ze soms zelfs in los-vaste
verkeering. Zoo heb ik bij Lindeboom ook wel van die jeugdige koppeltjes naast
elkaar zien zitten druilen; de meid, gemeenlijk in blijde verwachting, aldoor
omschunnigd
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van de maats; maar toch in de éérste plaats voor haar uitverkoren sjofelaar, als ze
straks hun leger weer spreiden op de ‘hotelbootjes.’ Zij onderhoudt dan ook altijd
nog min of meer de huisvrouwelijke zorgen om haar eigen ‘ventje’ heen. Voor 'n
cent neem je bij Lindeboom een emmer heet water, voor nog 'n paar centen heb je
een lik groene zeep erbij. Bij feestelijke gelegenheden, of tusschentijds, wanneer ze
van 't onrein niet langer kunnen zitten, slaat zij dan in 't gangetje, dat toegang tot 't
schaftlokaal geeft, aan 't wasschen van hun onderbullen, voor zoover die nog tegen
wasschen bestand mochten zijn. Ja, ik hoorde wel van zoo'n niesetje, dat, met verlof
van haar jongen, nu en dan de waschcenten eerst ging verdienen, op Polderwijs; wat
dan ook zoo nog wel eens in dat zelfde donkere slopje gebeurde. - En in 't verblijf
zelf hangen dus altijd lorren te drogen.
Tegen den nacht, wanneer er zich niet toevallig een weekhartig buurmeisje over
hen heeft ontfermd voor logies, - dan trekt dit zwervend gebroed dus meerendeels
den Polder uit, en zoekt daar aan de Boompjes de beschutting en de stoomwarmte
van de sleepbootjes op. Daar kruipen ze 's winters bij voorkeur in de ketelkast; maar
's zomers liggen ze zoo maar aan dek onder den sterrenhemel van luilekkerland te
droomen. Ik hoorde er een jonge vrouw, wier man momenteel weer in de gevangenis
zat, en die nu zoolang dus met een groentje ging schuiven, vertellen, dat zij zich,
zoodra ze aan boord kwam, placht uit te rusten bij wijze van nachtgewaad, in de
blauwe werkkiel en -broek van den stoker, die z'n vuile goed maar aan het dek liet
verslonzen. En de jongens lachten allemaal gretig: 't stond Bolle Jansie echt kedin!
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Maar er is een tijd geweest, dat de slaapklanten de bootjes-gastvrijheid smadelijk
misbruikten. Dat zij er alles van sloopten en roofden, waar 'n opkooper nog wat voor
gaf: Koperen fluiten, bellen, heele stoompijpen. Of ze braken gemoedereerd de
kajuitjes open om zich van kleeren en allerhande gerei van den kapitein, den meester
en de dekknechten te voorzien, en er 't heertje mee te wezen.
De scheepsdiefstallen zijn een poos lang aan de orde van den dag, of liever van
den nacht, geweest. 't Schippertje met die Belze meid van 'm en kleine Kees zitten
er nòg voor te brommen. Van de weekbooten aan de kaai hebben ze heel wat zilver,
horloges, portemonnaies uit de roeven gejat, die ze eerst kraakten of met kienen,
valsche sleutels forceerden. 't Eenige wat de politie van die dieven wist, was, dat ze
't Schippertje heetten, die 't hield met een Belze, en kleine Kees. Maar Keessie was
een nieuweling, en liep al gauw zelf in de val. 't Schippertje met z'n lief bivakkeerden
natuurlijk ook in den Polder. Bij een huiszoeking werden alle instrumenten technisch
in orde bevonden: electrische zaklantaarn, guttapercha schoenen om zachtjes te
sluipen, de kienen, weet ik al, - benevens 't vermiste tafelzilver. Ja - zei die meid van
'm met een traan in haar stem - dien mooien trekpot en de vorken en lepels had ze
nog van 'r moeder op haar sterfbed gekregen... Maar 't Schippertje zèlf, die had 't
momenteel toevallig bij de Belze verbruid. Want die was er met Haagsche Sien op
uit naar 't Casino. Dat kon ze niet als te best verkroppen, natuurlijk, - en na lang
peuteren, bracht ze 't uit. Toen werd dat knulletje netjes opgewacht, en in de
Raamstraat geschaakt, zoo gezegd, voor 'n vechtpartij. Maar bij fouilleering had hij
nog allerlei van die
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spullen uit de hutten in z'n zakken, en 't duurde niet lang, of ook hij had bekend...
Dienzelfden nacht - mijn rechercheur had veine gehad - vatte hij Heintje Zeker, - die
altijd ‘zeker, zeker!’ placht te zeggen en óók bij de schependiefstallen betrokken was
- toen hij daar juist bezig was met zijn bijzit, om een haveloos snorkenden kerel op
een stoep te berooven.
En sedert is deze branche van 't mareesemen ook weer aan een eind gebracht voor
een poos.
Maar 't bootjes-slápen is nog traditie gebleven. En als ze dan 's morgens wakker
worden, is natuurlijk 't eerste om voor bikken te zorgen; gaan ze op avontuur uit,
weer ‘op den schok’. Nemen, zoodra ze de kans krijgen, een onbeheerden
bakkerswagen bekaan. Of anders: misschien ligt daar wel 'n zeeman te slapen tegen
't bootwerkershuisje aan, dien ze kunnen benosselen. Er valt op de markt wel 's op
de meeluk te peezen... En zoo niet, dan den boer maar weer op, om buiten 'n slagje
te slaan: 'n paar kippen, konijn, paardedeken, paardetuig, kaassie, lijn waschgoed;
en àls maar doortippelen, ‘dinkelen’, naar ze dat noemen, blauwweg, tot ze een mooie
vangst, 'n stoot hebben opgedaan.
Dan zakken ze - 't liefst ‘ezeltje-rijdend’ op een gestolen fiets - weer naar
Lindeboom af: Lange Gerrit, Sjoege Jantje, Sjef de Hennedief, de Kromme, Aart de
Neus, Fientje, oftewel 't Paard zonder ribben, omdat die meid zoo raar in d'r want
zit, en weet ik hoe al die jatmouzers en hun mokkeltjes heeten. Maar 't is de jonge
jeugd, de hoop van den Polder! Met soms wonderlijke verschijningen er onder. Zoo
trof ik daar op een middag 'n jongen met z'n meisje aan; die een zoon van een dokter
zou wezen en z'n verloofde; hadden thuis geen leven gehad om hun engagement;
waren er
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samen vandoor gegaan, en eindelijk, heelemaal in de neer, bij Lindeboom beland.
Mijn gids kende ze immers allemaal! - Vaak genoeg ook gaan de rechercheurs
daar 's nachts over de bootjes op verkenning uit: halsbrekend werk natuurlijk met al
die slapers langs dek in 't donker, - als ze er een aan moeten houden. Verleden nog
had hij er van een veelbelovend zakkenrollersjongmaatje 't leven gered, toen hij er
juist op afkwam, dat de dronken stoker aan boord wilde piepen, en daar over dat
ventje te struikelen kwam. Pardoes had de kerel de stoompijp er uitgerukt om 't
vinkendresseurtje z'n hersenpan te klieven, toen mijn leidsman nog net z'n arm wist
te grijpen. Al bleef achteraf de vraag open, of 't de moeite waard was geweest.
‘Maar je bent dan toch mensch, hé,’ - meende mijn gids - ‘en je hebt er nog wel
stakkers van jongentjes onder, al leven ze dan ook van roof. Soms is d'r moeder veel
te jong gestorven, leeft vader met een andervrouwmensch, dat de kinderen mishandelt.
Want stiefmoeders en -vaders is maar al te dikwijls, waar je bij die jonge zwervers
op stuit. Onverschilligheid bij de familie; angst, dat ze geen baas kunnen vinden. En
aan anderen wordt weer van alles gedaan: zie je 's voor een poosje verdwijnen, dan
weer opduiken met een nieuw pakje aan. - Van de politie doen we ook vaak genoeg
ons best, om die halfwassies daar uit dat verderf te krijgen. Stoppen ze 's een
ordentelijk stukje kleeren, paar oudmaakt-nieuwe schoenen toe, dat ze zich netjes
aan kunnen melden bij een patroon, als we er toevallig van hooren... Maar och, wie
hier eenmaal inzitten zijn gewoonlijk al wel verloren. En de wil om weer ordentelijk
aan 't werk te gaan, is maar zelden lang van duur.
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Duiken ze na korten of langen tijd toch hier weer op in de keet. Raken aan 't dobbelen,
komen in 't onrein, - denk er aan, dat u je broek opslaat, als we er nog eens binnengaan
- en wat 't ergste is: ze berooven elkaar. Maar, 't avontuur, hè? - èn jolig, altijd een
lolletje samen. Zijn de zaken goed gegaan, dan is er van alles te eten in 't buffet.
Anders 'n kop koffie, ‘kom zweet’ naar ze zeggen, - uitslapen, en... nieuwe plannetjes
maken!
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VII. Bij Lindeboom, en verderop.
't Wonderlijkst is, als je daar uit die Schavensteeg door zoo'n lange barst in de muren
en over 'n besmuikt vunzend plaatsje heen bij Lindeboom in 't schaftlokaal
binnenkomt. Want al wat je er van verwacht had, - zeker niet die met zekere statie
ingerichte tentoonstellingzaal. Menige kunstkooper toch zou Lindeboom deze
showroom benijden. Een kloeke, vierkante ruimte onder een wijde glaslantaarn, klaar
van 't blank invallende daglicht tusschen die gribussen en krotten er omheen, dat je
er verbouwereerd van staat te kijken. De hooge wanden heeft hij pas nieuw behangen
met een waarlijk tonig mosgroen papier boven breede, eikebruine lambriseeringen;
en er hangt zoo warempel rondom een collectie meest groote schilderijen, sommige
alsof 't oude doeken zijn, die zeer zeker pleiten voor den ongemeenen smaak van
dezen slaapstee-bollebof.
In die zonderling strak-voorname omgeving is dan de dievenschool gevestigd; moet je met hoogopgeslagen broekspijpen stappen door 't zaagsel over den vloer,
om niet pardoes in 't ongedierte te raken. Je armen stijf tegen 't lijf aan houden, je
handen in je zakken, wil je niet overal langs die jonge sjofelaars en al die dallesdekkers
strijken, die er over de banken of kop op de tafel liggen te banjeren als bandrekels,
en zich aanhoudend de schouders schurken.
Want 't is er stampvol, nu met den Zondag, omdat ze zich dan zóó, in hun
armoedsplunje, niet op de straat vertoonen durven.
Zoodra de russen verschijnen, komen ze allemaal onplezierig verrast overeind.
‘Wat zouden ze zoeken?’ Drukke fluistergesprekken worden meteen afgetikt.
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'n Oogenblik gespannen stilte; de oogen lenzen scherp, ongerust. Maar dan merken
ze wel, dat 't ditmaal om geen aanhouding gaat. En aanmerkelijk verlucht komt hun
galgenhumor los, ketsen de rauwe grollen over en weer, langs die gehate dofgajes
heen, maar toch rakelings op ons gemikt.
Want 't prikkelt hen, dat we daar zoo maar leukweg blijven staan in de intimiteit
van hun keet, waar zóóveel besmuikts en verheimelijkts pleegt te worden verhandeld.
Ze voelen zich verre 't sterkst in hun overmacht van wel 'n vijftig gisse jongens en
gehaaide meiden tegen die twee, heerig aangekleede, behoorlijk verzorgde, wèl
doorvoede goozers uit de burgermaatschappij. Die twee stille speurders van de politie
- naar ze ook mij verkennen - die snuffelende jachthonden in hun veilige nest van
fel-gebekte grijpvogels. 't Joelt om ons heen; je hóórt ze blazen en kroppen. Nu en
dan schiet er een tartend uit, de oogen loens naar een anderen kant; vallen ze
treiterlachend, hoongierend allemaal in. Je ziet hoe hun ongeschoren, magere kaken
den wrok wreed verbijten; dat ze 't nauw' verslikken in hun lange, knokige
zwerversstrotten, en hoe valsch de oogen naar ons schichten, wijl ze schamper
smoezelen onder elkaar om die gevloekte soemkoefs, daar midden in hun
welbeproefde dievensocieteit... We probeerden 'n praatje, maar 't ging ons niet af;
viel uit den toon als onoprecht. Toen zijn we vierkant omgekeerd, beetje verlegen...
‘Zoo heb ik er de vorige week nog een opgespoord’ - vertelde de rechercheur, ‘dat was de Groene Aap. Die had een heele bende van zulk soort jongens in den kost;
van dat Kruisberg-afval, en dergelijk slag. Richtte hij verder af om te rooven. En
daar leefde ie
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lekker van als zoo'n echte gróótmochol... Tot ie dan óók voor de bijl kwam, en op
moest gaan voor beis jantjes...
Maar 't is toch zoo wonderlijk. Diezelfde schobber is in de gevangenis krankzinnig
geworden, - van den schrik, toen hij hoorde, dat z'n eenige kindje was gestorven. En
nu wordt hij dan ook in 't gesticht verpleegd. Maar op een goeden nacht wist hij te
ontsnappen..., heb ik hem den anderen avond in donker weggekropen vinden zitten
tusschen de struiken langs een dijk met z'n verwilderde witte gezicht... Armesloeber.
Hij verbeeldt zich nu dat hij de Heere Jezus is, en alle menschen zijn z'n
ondergeschikten... Wat kan daar toch al niet spoken door zoo'n menschelijk hoofd?
En aan den anderen kant nog weer piender, want toen ik 'm vroeg waar ie nu liever
was: in de bajes of in 't gesticht, toen zei ie: “'t allerliefste nog bij me vrouwtje!” 'k
Had met 'm te doen, Groene Aap als ie dan vroeger ook was. En 't is dan toch feitelijk
ook zoo'n hartelijk wijfie, dat van hem. Wat heeft ze 'm niet dikwijls bezworen, om
nu dat stelen te staken: “Dries, 'k zal genoeg voor je verdienen, je kunt krijgen wàt
je graag lust, als jij maar nooit meer uit jatten wou gaan!” En ze dééd zoo d'r best;
bij 't vuilste weer zag je Jaantje tot in den nacht soms vigeleeren langs de Blaak...
Maar hij wou, of hij kòn 't niet laten! - En wie weet hoeveel kruimeldieven hij tot
echte mareedsemers heeft afgericht? Eén d'r van, weet ik zeker: Manke Tienus heeft 't uit den Groenen Aap z'n handen
óók tot souteneur gebracht. Dàt was zoo'n doerak! Die vond alles nog te min wat
Blonde Koossie, z'n meid dan, van die schande-centen voor 'm kocht. 'n Gekleurd
overhemd

M.J. Brusse, Het rosse leven en sterven van de Zandstraat

61
van 'n rijksdaalder scheurde hij voor 'r oogen aan stukken: hij d r o e g geen katoen.
'n Paar schoenen van zes gulden: smeet ie in 'n hoek. “Trek die zelf an je pooten!”
En nu zit diezelfde Tienes óók in de cel, omdat ie een klant van Koossie voor zes
honderd gulden beroofd heeft. - Ja, ja. Als die Koossie in den eersten tijd op de Blaak
uit bleuheid nog wel 's een manspersoon afsloeg, die haar volgde, dan kreeg ze thuis
met den rotting, dat 't bloed 'r langs den rug afdroop... Nou, dan raak je binnen 't jaar
door àlles heen, en vin je 't gauw genoeg verdiend. Maar nòg was die deern zóó
jaloersch van dien kreupelen vent, dat ze in staat was 'm af te maken, als ze 'm
gevonden had met een andere meid... Toen is Manke Tienes opgegaan voor heit
jantjes. Heeft zij 'n poosje met den Neus gebivakkeerd. Maar Koos heeft niet veel
geluk in de liefde, want die andere is al gauw voor het stelen van lood van de daken
in de Peperstraat ook weer verschut. Sedert heeft ze met verschillende klanten
rondgezworven, is dakloos geworden, en naar ik gisteren hoorde, ligt ze nu ziek in
de Kraamzaal, is 'r weer een dood kindje geboren. - D'r andere kleuters zijn 'r gelukkig
al een tijdje geleden door den Voogdijraad afgenomen. En tòch is 't een ziel, zoo'n
meid als Koosje; - d'r thuis nooit in opgebracht, jonge nee! Alleen door zoo'n
gewetenloozen poojer verleid en ongelukkig gemaakt.
Dat is dan: “Kom, we hebben allebei 'n beroerd leven, laat we maar trouwen.”
Maar da's immers enkel om van zoo'n deerntje te gaan trekken. Ze was al 's 'n paar
keer 'n nachtje uitgebleven, weer opgespoord op verzoek van de ouders, en naar huis
teruggebracht - wat zoo dikwijls door de politie gebeurt - maar die
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smerige kerels wikkelen er zoo'n meisje heelemaal in, en 't is soms warempel of ze
door die souteneurs betooverd zijn.
Daar heb je er onder, van die slampampers, meest in den leeftijd zoo tusschen de
achttien en de vier en twintig jaar - je zoudt ze je eigen dochter te biechten sturen.
Fijn aangekleed, net van gezicht soms, zoo heel ordentlijk in 't praten, als ze maar
willen. Want er zitten er dan ook uit allerlei stand in den Polder; van bekende families,
heele heeren, die daar nu maar luieren en verliederlijken op kosten van zoo'n arme
meid. En je begrijpt niet wat dat jonge goed er soms aan vindt; wat die souteneurs
soms over zich hebben, waar ze zoo dol op worden, die meisjes. Maar de politie
houdt er 't oog op, en zoodra we van zulke argelooze deerntjes met die joppers zien
staan praten, worden ze gewaarschuwd en op de hoogte gebracht.
Want zulke kerels, dat is al wel mee 't grootste gevaar. Er zijn er onder, waarvan
we weten, dat ze zoo al vijf, zes meisjes na elkaar van buiten den Polder in 't lichte
leven hebben gebracht. 't Is een fabriek van prostituees; en dan die massa's onechte
kinderen. Maar die worden in den laatsten tijd, dank zij de Kinderwetten, gelukkig
zoo gauw mogelijk door de overheid aan 't verderf onttrokken... Och, en aan de
meiden zelf, als ze eenmaal samenhokken met zoo'n souteneur, dan is er gewoonlijk
niet veel meer aan te doen. Dan zijn ze zoo héélemaal ingesponnen; soms door de
liefde, soms uit vrees, meestal door allebei tegelijk. Want 't gebeurt vaak genoeg,
dat ze bij de zedenpolitie haar nood komen klagen... Eén meisje: zwarte Sien, 'n jong
ding nog, heeft zelf verteld, dat die Macaroni iederen avond vijf gulden van haar
eischt, of ze krijgt onerbarmelijk
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slaag. Maar da's nòg niet genoeg. Als ze soms nog wel 's met heeren is geweest, met
getrouwden vooral, dan verlangt hij van Sientje, dat ze hun sommen geld af zal
persen, bijvoorbeeld van zoo'n vijftig gulden, - of dat hij anders aan hun huizen zal
gaan. En dat w i l Sientje niet, daar is zij nog te fatsoenlijk voor. Maar wat moet ze
nu doen? Want die Macaroni heeft 'r heelemaal in z'n macht. Van 'm wegloopen wil
ze en durft ze niet, zoo doodelijk bang en toch ook zoo dol verliefd als ze van dien
vent schijnt te zijn.
En 'n prachtig middel van die slampampers om de meisjes gek te maken: dat zijn
dan de danshuizen. - “Wat steekt er nu in 'n dansje?” - denken die daghitjes, die
fabriekswerksters, strijkstertjes, waschmeisjes, en al zulk jong goedje, dat 's avonds
nog al eens vrij heeft. Dansen is een pretje; wordt immers bij iedere gelegenheid, bij
alle feestjes en in alle kringen gedaan? - Maar 't verderfelijke van 't dansen hier is,
dat 't de meisjes van soms pas veertien, vijftien jaar den Polder inlokt, onder de
Polderbevolking, in één gewarrel en gezwier met publieke vrouwen, met aangeschoten
zeelui, die er niet anders verwachten dan lichte meiden; èn met die sluwe vogelaars:
de souteneurs! Want voor die allen is 't dansen immers geen doel; 't is enkel maar
middel tot 't ergste moreele kwaad...’
Zoo liepen we dan soms te filosofeeren, middendoor 't Polderrumoer, tot opeens
'n beruchte figuur in een deur, voor een kroeg, den rechercheur weer spande: Daar
had je nu net een fijn stel bij elkaar. Levie Barmhartigheid, Papus, en Freek
Poepiebroek, die niet van de dappersten scheen te wezen. En de meid, waarmee ze
stonden te praten, was Duimpie, ook al zoo'n roof-
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ster. Daar bivakkeerden nog wel 's minderjarige meisjes. En mijn gids zelf had al
heel wat gestolen goed in beslag genomen op die gribus van haar in de Leeuwenlaan.
Maar de heeren dan, waren almee de beruchtste zakkenrollers, de gehaaidste
turftrekkers, meelukpeezers oftewel vinkendresseurs van de stad. Die kwinten reizen
gewoon op hun ambacht, gaan geregeld alle feesten af en waar maar veel menschen
samenkomen, door héél 't land. De Amsterdammer, hun vierde compagnon, zit sedert
de vorige maand in Groningen in bewaring wegens heling. Want daar is de firma
óók van thuis. Hier in den Polder tenminste doen ze veel zaken als tusschenpersonen
voor andere dieven. Papus leeft bovendien met Mie de Pruik, die daar geregeld bij
't Beursstation vigileert. Maar, ‘met de twee vingers werken’ is toch hun eigenlijke
kunstvak. - ‘En als we ze zoo nu en dan samen of om de beurt weer eens op 't
politiebureau mogen hebben, dan blijkt uit de buit wel wat een “grommerige jatten”,
wat 'n kleine handen, ze hebben... Zal dan ook al wel een aardig tijdje bij elkaar zijn,
dat die vier compagnons in de gevangenis doorgebracht hebben... om telkens weer
met nieuwen lust 't ambacht te hervatten...
Marie de Pruik haar eersten man z'n tijd schiet óók weer op. Daar zijn nu al vier
jaar van om... Die Teun heeft er anders wat om-geslopen, toen daar in 't Westen die
nieuwe buurten nog in opkomst waren. De IJzerknokker, zoo gezegd, omdat ie vroeger
op de ertsbooten had gewerkt, vóór hij den eersten keer opgeruimd werd. Sedert liep
Teun daar dan maar in die afgelegen wijken rond te loeren of de menschen uit wilden
gaan en 't huis alleen zouden laten. Want hij opereerde altijd in 't zelfde kwartier, en
was er precies
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op de hoogte. Gingen meneer en mevrouw uit - en wist ie dat 't dienstmeisje haar
vrije avondje had, dan snorde hij ze eerst voorzichtig na: legde ze af, naar dat heet.
Kreeg hij er zoo de weet van, dat de familie bijvoorbeeld op theevisite was gegaan,
wèl dan had Teun z'n kienen, z'n valsche sleutels, immers tot z'n gemak, en ging de
woning eens kalmpjes afgrazen. Maar op 'n keer heeft hij zich toch leelijk gebrand. De dienstmaagd was weg;
poosje later waren een heer en dame 't huis uitgekomen... Teun nog 'n hortje gewacht,
eerst eens gebeld, nòg 'n keer, om zeker te gaan; - maar nee, geen gehoor; en hij dus
de voordeur opengemaakt... 't Scheen alles kits, want er brandde binnen óók nergens
licht. Dus gaat hij naar boven, stapt vrijmoedig de huiskamer binnen... Toen hij in
eens hoort gillen: “man, daar staat een kerel!” Want 't waren jongelui, die er woonden,
en nadat de visite weg was gegaan, hadden ze samen - zooals dat al gaat - op de
canapé heel gezellig een dutje gedaan; niets van 't schellen vernomen... Tot 't jonge
mevrouwtje van 't opengaan van die deur was wakker geschrikt.
De meneer: Teun na. En toevallig hadden 'n paar jongens in de straat óók
verdenking op dien kerel gekregen, die daar zoo stiekem aan 't slot had staan
morrelen... Dus de IJzerknokker pleite getippeld... Maar die loopt pardoes 'n paar
rechercheurs in de armen... “Sta, geen stap verder!” Hij is goed! Meteen z'n handen
gefouilleerd, waarin Teun z'n kienen nog had, om dadelijk weg te smijten... Die bleek
hij 'n paar dagen tevoren óók nog gestolen te hebben bij 'n smid in 't Noorden, waar
ie 'n boterham was wezen vragen... Tijdje later is de beruchte IJzerknokker toen voor
heit jantjes, vijf jaar oftewel 'n handvol opgegaan,
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omdat ie al zoo véél op z'n foelie had... Maar Marietje de Pruik, zooals ze z'n bijzit
dan noemen, heeft zich tegenover Teun godin gehouden. Daar was geen woord uit
'r te krijgen; ze zou liever gestikt zijn dan haar vent te verraden. - Da's dan dikwijls
een trouw nog, bij zulke meiden, waar je als politieman eerbied voor hebt!’
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VIII. Zondag.
Op Zondag ziet ook de Polder er toch, - ja, hoe zal ik zeggen? - wat saaier aan kant
gedaan, wat burgerlijk netter en kleurloozer uit dan door-de-week. Want al zijn ze
nu eenmaal, naar hun belangen, genoodzaakt om in zeden en gebruiken wel
schrikkelijk onmaatschappelijk te wezen, - toch hechten ze ter dege aan het oordeel
van de wereld en zijn ze bijster op den schijn van hun fatsoen gesteld.
Bovendien: de Polder wordt Zondags natuurlijk erg laat wakker met dien reuzekater
van den Zaterdagnacht. Dat houdt er de gordijntjes voor de bovenramen dus zoo lang
mogelijk neer, de luiken voor vensters en deuren van de danshuizen, van de
zuurneringen en de meeste knipjes tot laat in den middag gesloten, wat wel pàst bij
de stadsche Zondagsverveling. En de kater maakt de menschen nog bleek, de
schrijnerige oogen op 'n kiertje, en maar wat verwezen voor zich uit als ingetogen
Zondagsche luidjes. Zoo zitten de bazen daar later dan in hun schoone
overhemdsmouwen op stoelen buiten voor hun zaakjes te luchten, versch geschoren,
en met den gouden ketting breed over 't Zondagsche vest. Zoo kuieren er de souteneurs
slapjes rond uit opzienbarende pijpen te rooken, versche vouw in de broek en op
lichte pantoffels. En de waardinnen, en de meisies, wat wijder uit gekapt met al die
glinsterende kammen en naalden, wat glimmender van zij of kleurig fluweel, waar
de schmuck op uitgestald ligt, - haar goeie bovenrok opgewipt over 't kreukend
gestreken, kraakwitte katoen met stijve stroken. Zelfvoldaan in die solide, Zondagsche
spullen loopen ze pronkerig te buurten, te kraken op haar nieuwe, nuffig
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leeren laarsjes, op haar verlakte schoentjes met opengewerkte rose of hemelsblauwe
kousen, en een Zondags-zuinig lachje van welgedane burger-juffrouwen om haar
glanzend gewasschen konen. Ze maken 's knus een vrindelijk praatje, wippen 's effies
bij elkaar op, zoo echt als allemaal prettige buurtjes, en heel ordentelijk onder
mekander.
Dan valt daar zoo'n smerig verzwabberde Engelsche stoker. door de modder
gehaald, bevuild en stinkend van drank, als hij er vloekend de straat door struikelt,
wel liederlijk goor uit de Zondagsche stemming. En woedend afkeerig kijkt de Polder
'm na, echt verontwaardigd, - alsof ze daar 'n uur of wat te voren, toen 't nog donker
was in hun spiesen, de centen niet van hebben opgestreken in de tapkastla!
Maar je wil toch ook niet a l t i j d aan je zaken worden herinnerd. En ze zullen
dan maar 't eerst beginnen met 'n zoet slokje te halen, 't karafje weg onder 't schort
met de kantjes. Want in de café's wordt 't alweer gezellig voor toonbank. De
bolleboffen en de poojers societeiten er wat: enkele niesetjes tippen er binnen voor
'n glaasje port met 'n tik, en dan zoowat van die verdwaalde boerenjongens. Maar
allemaal netjes in de Zondagsche kleeren, en voorloopig zonder veel rumoer. Toch
is de Zondagstemming niet volkómen in de Zandstraat en de buurt, omdat je er
immers zooveel ‘Jodemenschen’ hebt wonen, die daar nu eenmaal thuis zijn geworden,
van ouder op ouder, - en dan kan je zoo buiten de knussigheid en dat drukke vertier
niet meer aarden in die eenzelvig stille, nieuwe wijken. En in den Polder woon je
goedkoop. Bovendien hebben ze hier hun negocie en hun bedrijfjes, die hóóren in
de Polderbedoeling,... al zijn ze zelf van de Polderzeden en ge-
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bruiken ook asjeblieft niet gediend! Naarstig, hulpvaardig, erg beste buurtjes; altijd
vriendelijk, beleefd en vol geintjes, - maar van datte? - nee niks hoor: - dat benne
Jodemenschen! Zoo hoor je, als je er 's rondvraagt, de Polderbewoners zèlf dadelijk
de onderscheiding maken. Want ze mogen die Joodsche gezinnen best lijden; ze
hooren er zoo bij, - en tòch: ‘Jodemenschen’ beteekent hier zooveel als fatsoenlijk,
buiten 't lichte leven en de rooverij. Al mogen er dan onder de publieke vrouwen ook
wel enkele Jodinnen zitten. Maar dat is toch een zeldzaamheid.
Nu, en z i j vieren natuurlijk den Zondag niet in Zondagsche kleeren met de armen
over elkaar. Integendeel, ze profiteeren ervan, dat de Polder dan wel 'n extratje lust.
Ze hebben 't nu druk in hun snoepzaken, houden hun winkeltjes open, venten er met
allerlei lekkernijen, met fruit, met ijs, wafelen, oblieën, drups, kussentjes en weet ik
al, ijverig rond door de buurt, - met cent-'n-bom, lever en nieuwe haringen tegen de
katterigheid; en molentjes, toeters, serpentines en duikelaars voor de kinderen die
met gebrande krulletjes en 'n strik in haar Belzelok op de stoepetjes zitten... Maar
door die nieuwe verordening op 't rijden is 't met 't onstuimigste Zondagsverkeer van
al die rare hittewagens toch gelukkig gedaan. Want dat was ook 'n schande en een
durende onrust voor alle moeders in de buurt, om 't roekelooze geros en gejakker
met die opgeschoten knapen en aangeschoten kerels en meiden achter de schichtige
dieren aan. - Al hééft 't den paardekooper, die daar een herberg hield in een van de
straten, ook om z'n gouden nering gebracht. Die zit daar nu maar diepzinnig van uit
z'n café naar de dichte stalledeuren te koekeloeren.
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Toch, wanneer je zoo Zondags met een politieman in en om den Polder kuiert, krijg
je ook al gauw weer 'n minder idyllischen kijk op die Zondagsche allure.
‘Hé’ - vroeg ik - ‘wat doen zùlke heeren nu toch hier in de buurt?’
‘Dàt stel?’ - wist de rechercheur meteen doodlakoniek - ‘da's Pietje Puk en Hein
Groenteboer. Pas op je zakken... Hóórtu, dat ze meteen bargoensch beginnen te
praten, nu ze ons zien? Dat zijn twee gehaaide wiepsjers, echte kwartjesvinders, zóó
als ze daar nu loopen met hun wandelstokken en hun handschoentjes aan... Maar die
kerels zijn wat op ons “russen” gebeten, omdat we ze 't heele jaar door, waar ze
stonden of gingen, zoo maar kalmpjes achtervolgd hebben.
Ze hebben 't vooral op vreemdelingen gemunt, want ze spreken behoorlijk d'r talen
en kennen hun smoesjes opperbest. Dat begint dan eerst met een of ander foefje, van
vragen naar den weg - zelf hier onbekend - en zoo meer, tot 't is of ze niet met een
paar hübschen mädchen kennis zouden willen maken? En nu heb je hier enkele van
die kleine Duitsche cafétjes, waar de kwartjesvinders meest opereeren. De vrouw in
't buffet is er ook bij betrokken, want als 't de kerels lukt zoo'n buitenlander bij haar
tot kaartspelen over te halen, dan profiteert ze mee van de buit.
Och heer, zoo zitten er zooveel in den Polder, van die heitjes-piejijzers. 't Is er
dikwijls hun beurs geweest, waar ze samenkwamen met de collega's uit Amsterdam
en Den Haag. Hoewel we hun den laatsten tijd 't vuur wat erg warm aangelegd hebben,
en sedert wordt er weinig of niet meer van vernomen.
Maar je hebt toch ook zulke ezels van menschen! Ik heb 't gehad met een
Rijnschipper, dien ik in gezelschap

M.J. Brusse, Het rosse leven en sterven van de Zandstraat

71
zag van dezen zelfden Pukkie en van Hein. 'k Spreek den man en zeg 'm vierkant:
weet u wel dat dit kwartjesvinders zijn? - Jawel hoor, eer 't goed avond was, hadden
ze 'm tòch voor drie duizend mark genomen.
Dan bijvoorbeeld bij aankomst van 'n boot, zijn ze meteen onder de passagiers,
en doen of ze ook zóó van boord komen. Weten wel zoo'n beetje weg in de stad, en
of ze zoover dan maar samen zullen gaan? Komen ze toevallig den derden man tegen.
Houden zich of ze elkaar niet kennen, maar ongemerkt valt den een den ander bij.
Die derde man wint de bout. Z'n kameraad trekt partij voor den vreemdeling. Maakt
mee heibel. Zegt eindelijk tegen den buitenlander: “Weet je wat, ga jij maar vast
naar boord terug, - ik ben hier beter bekend - dan zal ik de politie gaan waarschuwen.”
Maar in den regel toch hebben ze er vrouwen bij aan de hand. Zoo hield die Hein
Groenteboer er een meisje op na, dat hij de straat opstuurde. 'n Duitsche, maar ver
nog beneden de jaren. Daar kreeg hij last van met de politie. Maar och, weet u wat
die souteneurs dàn doen, om te voorkomen dat zoo'n deerntje over de grenzen gezet
wordt? - Wel, dan trouwen ze haar; is er immers niets meer tegen te doen. Dat heeft
Hein óók gedaan. En nog iederen avond loopt Greetje op de Blaak te vigileeren. Hij
aan de stille zij met haar mee. Heeft zij goed wat verdiend, dan gaan zij samen een
uurtje uit rijden, anders meteen maar met ruzie naar huis. En zoo'n kerel, die banjert
daarvan, gaat 's middags uit fietsen, naar Scheveningen 's zomers. Want soms gebeurt
't zoo wel 's, dat Greetje 'n paar weken uitblijft in Den Haag of Amsterdam met een
scheutigen vrijer, en dan neemt hij er dien tijd óók 'n uitstapje van, om er en passant
met valsch spelen 'n potje bij te verdienen...’
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Ja, als je de Zondagsche wereld met de politie-oogen bekijkt!... ‘Wat 'n zeldzaam
smaakvol gekleede dame gaat daar nu toch de Korte Hoogstraat over!’
‘Kent u die niet? Dat is die Weensche, die op de Binnenrotte woont, en dat poppige
meisje is haar kind; zoo'n stumper.’
Toen werden wij juist gegroet, heel dandieus, door een heer, die daar met twee
elegante vrouwen voor een groot café zat.
Hé, groette die meneer met zijn dames ons 't eerst?
‘Och ja, dat was die Spanjool, die daar vóór in de Zandstraat dat danshuis gehad
had. Nu was 't opgeruimd, leefden ze er stil van, - en die vrouw van 'm verdiende er
't noodige bij: die maakte nu de zaken alléén wel in orde met de kapiteins. Daarom
ook hadden ze gewoonlijk logees; van die mooie Spaansche meisjes, als er daar nu
een bij zat..,’
En dan zakten we maar weer den Polder in.
Want 't begon er nu drukker te worden. 't Bedrijf ging er langzamerhand alweer
aan. - ‘Och heere’ - zei mijn gids heusch meewarig - ‘daar heb je 't Dikkertje óók.
Ze schijnt echt te treuren. Heeft zich niet eens aangekleed voor den Zondag, zoo nog
in d'r slaapjak en rok. Net gisteren is haar souteneur, Dìrkie Leut, voor 'n krakie tot
twee-en-half jaar veroordeeld.
De kerel heeft er géén geluk mee gehad! Hij was met z'n bout bij 'n opkooper
beland, die vroeger ook zoowat kwartjesvinder geweest was. Liet de buit zien: “Aardig
boutje” - vond de snees, en hij bood een som. - “Maar” - vroeg hij toen slimmetjes,
- “hoe kom je daar eigenlijk aan?” En Dirkie neemt 'm in vertrouwen, achter z'n
winkel. Vertelt 'm precies hoe de inbraak was geschied. - “Zóó?” - krabbelde de
opkooper daarna terug,
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want nu wist hij alles en had den inbreker immers heelemaal in z'n macht - “nou
maar, wel beschouwd is dat handje vol goud eigenlijk heelemaal niet zooveel waard...
'k Geef je de helft van m'n eerste bod: heit groote knoopen, oftewel twaalf en halve
gulden!”
Dirkie Leut had zich door zijn vertrouwen aan den sluwen snees gebonden; moest
z'n boutje voor die onnoozele paar centen wel laten: Twaalf en halve gulden! Gaat
hij twee-en-half jaar voor op.
Trouwens, Dirk is een bekende recidivist. En zoo beschouwd, is hij er nog heilig
afgekomen. Hij en die Blauwe Toon, deserteur van de mariniers - 't zijn 'n paar
gesjefte jongens. Nog 's een keer, toen hadden ze samen zoo'n tochtje naar een of
andere boerenkermis ondernomen, - als draaimolenknechts, zoo gezegd, maar om 's
naar een slagje uit te kijken meteen. Toen namen ze daar in de buurt een
goudsmidswinkel bekaan. En den anderen nacht werd Dirk z'n deel in de Schavensteeg
verzet. Changeerde direct, van hand in hand, langs heelsters en opkoopers heen. Maar
een stuk of wat ringen hield hij zelf over. Twee ervan versliep hij in dn Schavensteeg...
Toen we 'n aanhielden, gooide hij er nog drie tersluiks over z'n hoofd... Maar 't werd
opgemerkt. “Hoe kom je daaraan? En beken maar meteen, want je hebt je zelf nou
tòch al verraden.” - Goed, Dirk slaat door. Dat was één.
Nou z'n maat opgespoord. Die was me daar zoo maar pardoes toen hij lont had
geroken, in de Zwaanstraat in zoo'n scheur over de daken heen door 'n open raam
binnengeklommen, bij 'n wild-vreemde meid, en daar bivakkeerde hij nog, toen ie
in handen kwam... Maar de rechercheur, die hem aanhield, viel in den Blauwe z'n
geest. Die ging bij hem in 't hok, en daar
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bracht hij uit, dat er ook nog een derde in 't spel was geweest: de Zot, zoogenaamd.
Maar die Zot was 'n gewikste. Werd ook opgespoord, kwam in 't huis van bewaring:
zei geen stom woord.
“Mag ik 't niet eens probeeren?” - vroeg diezelfde rechercheur, die meer te doen
had gehad met den Zot, waardoor hij al 's vijf jaar opgeknapt had in Den Bosch. De
rechercheur gaat er binnen in de cel, en krijgt meteen de heele verklaring. - “Waarom
heb je dat nu niet dadelijk aan den rechtercommissaris gezegd?” - vraagt hij
verwonderd. “Wèl” - snauwt de Zot, - “dien man kon ik ommers niet, en je kan al je
hebben en houwen toch maar niet aan 'n elkéén vertellen!”
Dat was óók zoo'n Zandstrater. En 't zou me niets verwonderen als we vanavond
zijn zoon nog niet troffen. Die is al 's een poos opkooper geweest, maar werd te veel
op z'n vingers gekeken... Zoo waarachtig: dat opstootje daar, da's nu toch net om den
zoon van den Zot gedaan! Die daar zoo zingt, en liedjes verkoopt, - want tegenwoordig
zweeft hij rond als kantelaar... Bij z'n moeder mag hij al lang niet meer komen. Die
hield vroeger 'n café in de Peperstraat. Maar sedert de Zot opgegaan is, is die zaak
ook verloopen. En nu zit ze in zoo'n soortement luimkeet, zooals ze die slaapsteden
noemen.
Misschien hebt u al wel 's van haar gehoord. Dà's nu die beruchte Poppedijntje,
die 't met Jan Olieneut houdt! Ze heeft daar nog zoo'n broertje van'r óók bij in: zoo'n
bultje, ziekelijk ventje. Is al in de Tuchtschool geweest, maar zuiver staat 't niet met
dien knaap. Verleden was er in dat pand een zeeman beroofd. Bij dat geld moest een
gulden zijn, dien die matroos voor valsch had gehouden, en om 'm te probeeren had
hij er op gebeten.
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Dat was een aanwijzing. 't Bultje werd op 't bureau ook gefouilleerd, en die had een
gulden op zak, waar de tanden nog instonden...
Enfin, 't is zoo'n stumper. Hadden we 'm alvast maar met goed fatsoen uit dien
rommel uit... Want 't is toch zoo'n roofhol. Joop de Zwerver heeft er ook gebivakkeerd,
die pas weer voor inbraken is opgeruimd. Maar wonderlijk toch! Op haar eigen
jongen, dien liedjeszanger dan tegenwoordig, is Poppedijn zuinig. Daarom neemt ze
hèm in 'r eigen gribus niet op. En nu is ze maar bang, dat hij 't aan zal gaan leggen
met Anna de Belze, ook zoo'n beruchte roofster. Nog 'n jònge meid, waar die
liedjeszanger wel 's z'n intrek bij neemt. En laat nu diezelfde beruchte Poppedijntje
àl maar in stilte haar best doen, om de Belze door de politie over de grenzen gezet
te krijgen: uit moederlijke zorg voor haar doerak van 'n jongen, dien ze inmiddels
uit haar eigen slaapstee houdt, vaak genoeg met geweld. Omdat ze 't zonde van haar
zoontje vindt!
Kijk, daar wordt hij net weer tusschen twee agenten opgebracht naar den post,
omdat hij immers niet zingen mag, en de circulatie in de Zandstraat verstoort op 't
drukst van den Zondagavond.’
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IX. Zondagavond.
Zoo tegen 'n uur of vijf gaat in den Polder de Zondagsche drukte weer aan. Dus als
de schemer begint, - in 't voorjaar. Dan komen daar in die teer doorgulde deemsering
de witte gasbalonnen op; nog bleekjes kil en zonder uit te schijnen. Druilen triestig
de vlammetjes in de gekleurde lantaarns; 't troebele gloren van de transparanten met
oranje letters, malle poppen en de kinderlijk geverfde vlagjes. - Alleen de kroegekotjes
en de knipjes hebben al avondlicht van olielampen achter de besmuikt doorschenen
gordijntjes, waar gezelligheid uit de kieren lokt.
En zoo loopt er de nauwe geul dan langzaam aan al weer vol uit de ordentelijk
kuierende, Zondagsche stad; een Zondags-donkere stroom, saai van sombere
confectiekleeren in 't nog valende daglicht. De opgeschoten jongens zakken er af
met pret-benieuwde oogen, maar nog wat aarzelend nuchter; risten jufferig aangedane
werkmeisjes, die 't uitgieren en in de heupen knikken van den lach om 't toch wel
grille avontuur, dat ze dan óók maar eens ondernemen. ‘Och meid... malloot, kom
toch mee; wat kan je nou gebeuren, en je bent er ommers zelf bij?’
Maar voorloopig blijft dat nog maar zoo'n beetje drommen en slieren, aanbonzen
tegen elkaar, wat kirren en gichelen, lonken en gebbetjes maken, ‘aan’ zien te krijgen
en kwasie niet willen, 's draven en stoeien met overbodig gegil, - zoo heen en terug,
àl op en neer van de Korte Hoogstraat tot aan de Raamstraat en nog 's weerom, telkens
weer door dien stinkenden walm van de oliebollenkraam, en verderop in den stank
van 't zuurhuis. Want aanvankelijk antichambreeren ze
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nog in de Zandstraat, omdat om acht uur pas de eigenlijke keet van de muziek voor
't dansen begint.
Dàn komen de Poldermeisjes zelf ook haar woningen uit. Blootshoofds, met de
glanzende kapsels wijd-uitgerold, zie je ze zakelijk overwippen op de fijne schoentjes,
en in haar lichte avondjurken, dwars door die donkere volte, bij Nielsen en de andere
dansspiesen binnengaan. Nog wat stroef en geprikkeld achter de strakke,
roodgewreven gezichten; 'n enkele voor den Zondag speciaal 'n beetje rouge
opgesmeerd of gepoederd, maar dat hoort hier toch niet tot de goede gebruiken. Als
de anderen 't zien, wordt daar een relletje over gemaakt; de zeelui vinden geblankette
meiden verdacht.
‘Ja’ - zei mijn leidsman - ‘als je ze zoo opgedirkt in dat avondlicht ziet, zou je er
nog heel wat van denken. Maar dan moet je daar huiszoeking doen, zooals wij,
overdag, dat ze afgetuigd en wel, meestal katterig, d'r bedstee uitstappen: dan draait
je hart soms in je lichaam om. Want och, 't is toch ook zoo'n sloopend leven; vooral
omdat de meesten er bij aan den drank zijn, natuurlijk. Ruïnes, lang vóór d'r jaren!
Al heb je er van die ijzeren paarden onder, dat je denkt: hoe hou je 't zoo jeugdig en
frisch toch nog uit, meid?
Maar wat me, vooral op zoo'n Zondag, 't meest kan bezwaren, dat zijn die knappe
jonge kerels, die opgeschoten werkjoggies, die je dàn in den Polder ziet zweven...
totdat ze er in loopen, en niet alleen hun duiten, maar wat 't jammerlijkst is: hun
goede gezondheid bij die vrouwen verspelen. Want - behalve dan de fatsoenlijke
menschen, die hier nog wonen - is immers vrijwel zoo'n heele Polder door en door
ziek...
Kijk’ - wees hij me - ‘Lindeboom is ook weer om
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zeven uur gesloten; en daar hebt u nu al die kruimeldieven in d'r zwerversplunje door
't publiek verspreid. Die leven nu op, zijn in die herrie en dat lawaai van de orgels
weer in hun volle element. Daar schooien ze rond hoor, staan voor de danshuizen te
vigileeren, loopen mee binnen met de stoeten. En menige fatsoenlijke jongen, die 's
uit nieuwsgierigheid komt, wordt nu ingelicht voor z'n leven. Da's avonturen vertellen,
met de meisjes konkelen, plannetjes smeden. - En die fabrieksdeerntjes worden nu
óók dol gemaakt... Kijk ze zwieren, veel uitgelatener dan de publieke vrouwen. - In
de kroegen druipt de jenever van 't zink; ze beginnen al rumoeriger te worden, merkt
u wel? En die onervaren joggies zijn 't eerete dronken.
Moet u eens op al die stiekeme boeventronies letten; van die kwartjesvinders,
zakkenrollers, fietsendieven oftewel de zwijntjeshoeders... 't Is 'n wonder, zooals
zoo'n Zondagsche Zandstraat al dat geboefte nog trekt... Want 't spel is begonnen!
In vollen gang.’
De verdubbelde politieposten stappen resoluut met zware passen door de herrie
heen, en houden 't verkeer soms moeilijk gaande. Telkens een oploop, wat te doen:
'n plotse vechtpartij slaat los, 'n rauwe ruzie, waar alles op aan komt gejacht. Dronken
kerel wordt deur uitgesmeten, dat de ruiten rinkinken; publieke vrouw gutst een straal
scheldend gekijf uit een raam...
Maar de agenten zijn nu zonder pardon. Doorloopen! - of ze pakken aan. Gooien
de lastige klanten, duw voor duw, de heele Zandstraat uit... Nemen er nu en dan een
in z'n lurven en brengen 'm één twee drie naar den post... 't Is een bezwaarlijke taak
tusschen al dat opgewonden crapule, om daar de orde te bewaren en nu baas te blijven
in de straat.
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Dáár wordt een woesteling, jonge kerel, pardoes door z'n meid uit handen van twee
agenten gerukt, en bij haar binnengeloodst. 'n Gehaaide! Publiek lacht den
geweldenaar tartent uit voor 't dichtgesmakte deurtje, zooals hij zich, plots dood-koest,
door dat niesetje op laat bergen.
In datzelfde standje spreekt zoo'n temeie, die om de zooveel dagen aangehouden
wordt, verdacht van roof, den rechercheur vertrouwelijk aan: ‘Ba’ - zegt ze - ‘zulke
kerels nou toch; die eene, daar ben ik van gisteravond negen uur af mee geweest, maar als ze nuchteren benne, kijken ze je met geen oog meer an.’
‘Ja, Da, ondank is nu eenmaal 's werelds loon, meid: moet je aan wennen.’
‘Leve de vrijheid!’
Toen zijn we dan maar eens zoo'n sjofelers-danshuis binnengegaan, omdat ik die
van hooger allooi als bij Nielsen nu al wel kende. Maar in zoo'n ongunstige til als
hier was ik toch nooit geweest! Dat slierde maar àl bij dichte stoeten van jonge
jatmouzers door de bedsteegordijnen de lange lage ‘lolkeet’ binnen, waar achterin
een reusachtig orgel, door den zolder heengebouwd, stond te schetteren, te bonken
en stampen met razend geweld. Dáárheen drong dan al dat jeugdige geteistem samen,
met de uitzinnig gierende, zwiepende meiden. Gedrang, dat er van dansen geen sprake
kon zijn. 't Klitte alleen maar hittig opéén, en hoste, en deinde, onder 't wrikken van
de lijven; de roode monden lallend en zwetsend in bleeke gezichten, de armen grijpend
of in dronken vervoering uitgezwaaid.
Wij bleven voorin op 'n bankje zitten. Daar was 't leeg, zeulden alleen de komende
en gaande drommen langs ons heen; 'n jongen, die stiekem 'n meid los had gewoeld
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uit de kluwe, en er nu ijlings mee weg ging, - soms door een heele ris medeminnaars
wraakzuchtig gevolgd, als honden.
't Was er ondragelijk heet en een walgelijke stank. De vloer met bier overplast en
tot modder verloopen. De lampen walmden mee op en neer met 't beukende
orgelgeweld op den hos, dien je daar door den mist van cigaretten- en pijpenrook
heen bruut zag doemen.
Hier waren de souteneurs, de jonge heitjes-piejijzers, de soogers en vinkendresseurs,
de groentjes en marwiegers-jongmaatjes dus los; - al dat gladsterig gebroed, met hun
gisse liefjes, die de jongens rázend maakten.
'n Tumult van apachen, om nooit te vergeten. Al was 't alleen om zóóveel
galgentronies daar door dien walm gezien bij elkaar. De jong verloopen, bleeke
facies, de gluipende oogen in de schaduw van die breedgeklepte jockeypetten, waar
de lok onder kleeft. De halfblanksheerige confectie-pakken van poenig groen en met
opzichtige ruiten; de groezele nekken hoog bloot uit de felgekleurde overhemden
zonder boord; de schrijnende dassen... En zooals die monden zinnelijk open stonden...
Eén kwam er naar ons toe, zoo'n slampamper, in een wonderlijke extase van haat.
Zijn oogen loensden op zij, met een valschen lach om zijn durf, tegenover de maats.
Hij plantte zich tartend haast tegen ons aan; z'n witte gezicht verbeten van wrok,
omdat hij pas 'n half jaar voor meelukpeezen in de bajes had gezeten. En met z'n
kleine, slappe handen maakte hij nu àl maar zwijgend de snelle besmuikte gebaren
van den virtuoozen zakkenroller, dat ze allemaal gespannen toelensden, naar 't
verbijsterende stille spel van die grommerige grijpelingen, - verbluft hoe hij 't lef
had, tegen die russen!
Die schrikkelijk verpatserde, ziekelijk bleeke jongen in
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zijn dandy-kleeren stond daar zóó zeker wel vijf minuten; oogen verstard als een
slaapwandelaar, met altijd die lenige handen op de meeluk aan 't peezen stuk voor
stuk naar onze zakken... Tot hij dan weer 's even wankelde, en met z'n eene stijve
been aanstonds weer op ons aan kwam hinken.
De meiden verkrompen van de ingehouden pret... 'n Paar makkers besloten
lakoniek: ‘Sjef is sjoeg...’ De kellners kwamen erop af, inwendig kneuterend, maaz
zeiden dan tegenover de heeren van politie gedienstig: ‘Kom jò, schiet nou toch op.’
Maar de vinkendresseur was heelemaal wèg in zijn tartende wraak. En 't begon
de anderen alweer te vervelen. Tot daar opeens... een wilde paniek! 't Was plots
gebeurd; een rauzen en knokken, dat je de vuisten hóórde bonken. Een gebeuk, en
de dompe val van lijven over elkaar, waar de voeten wreed op stampten. We zagen
ploertendoojers zwiepen, boksijzers neerrammen op bebloede koppen, de vlijm van
'n mes, in 't wriemelende, tuimelende gedrang van al die bakkeleiende klanten onder
elkaar, die niet los wilden laten. Maar stòm, - zonder eenig gegil of gejoel. Alleen 't
doffe vuistengebeuk, 't gebots van de koppen, 't voetengestommel, 't amechtige
steunen en hijgen.
't Was of ze elkaar zouden vermoorden daar allemaal samen gekroeld, zoo'n veertig,
vijftig jonge slampampers in den hoek bij 't koperketsende, tromroffelende dansorgel...
En 't wonderlijke: geen meid er meer in te bespeuren. Hadden zich ongemerkt
losgewrongen en 'm blijkbaar stiekum gesmeerd.
De rechercheur zelf even wat bleek, drong er zich tusschen; trok de lijven wat van
elkaar, maar telkens klauwden ze elkander weer aan. Tot hij ze ernstig, 't
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geweld overstemmend sommeerde... En toen doken ze duizelend overeind met hun
bloedneuzen en gekneusde gezichten, hun gehavende kleeren; tranen van pijn en
woede verslikkend... En meteen vroegen ze elkander rond naar hun zoekgeraakte
jockeypetten; hun dierbare gildeteekens: ‘de sjokken’, die er onder de voeten waren
vertrapt en verzworven.
Dat was nu opeens hun aller haast kinderlijke zorg. Ze vroegen er huilerig om,
meteen weer verbroederd. - Maar inmiddels nam de rechercheur er een mee naar
buiten, omdat hij hem met een verboden wapen had zien scharmaaien... En toen we
eruit kwamen, stond daar achter 't gordijn onverstoord een kringetje buurkinderen
heel ernstig mee te dansen op de orgelwijzen; tilden de rokjes al hoog, zooals ze dat
wel van de groote meiden zagen, - cancan-zwiepen met haar spillebeentjes...
Daar waren we dan in eens in de huiselijkheid van den post, waar je, uit 't rumoer,
de glasvlammen hoorde suizen. Gezellig avondlichte kamer, de agenten heel
gemoedelijk ongehelmd, zaten krantje te lezen, pijpje te rooken, boteram smakelijk
op te peuzelen uit 't papier. Toen daar die jeugdige deugeniet binnengebracht werd,
z'n wapen in beslag genomen, en verhoord. Maar er kwam nog 'n tweede achter hem
aan, zich beklagen dat ze daareven in dat tumult zijn mooie, splinternieuwe ‘sjok’
voor dit oude vod hadden verruild. En daar durfde hij niet mee naar huis toe te gaan.
Want als z'n vader 't merkte, dan zou er wat zwaaien... ‘Ook 'n bof,’ - lachte hij door
z'n tranen heen - ‘als je voor 't eerst in de Zandstraat komt!’
Toen sloeg de buitendeur nogmaals open: stoof 'n be-
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jaard vrouwtje naar binnen, sjaal om, wollen muts, breed bont schort voor, - en eer
nog iemand 't recht begreep, gaf ze me den verbouwereerden arrestant een klets op
z'n wang, en nòg een, en nog één...
‘...Zal 'k jou leeren, jou smeerpoes, jou kruis van je moeder, jou... Dàr dan, hè je
'm gevoeld nou?... Is dat me 'n schande... Zoo oud as ik ben - nee, heere, asjeblieft
eerst 'n woordje - is me die schande nog nooit overkomen: van een van me kinderen
opgebracht, naar de post! En u mag 't best weten: 'k heb er twaalf gehad. Maar nooit
niks mee, niet zóóveel, allegaar oppassend, al heb ik als moeder m'n eigen d'r dan
ook krom voor geploeterd... En nou zal me zoo'n baneus - houd je mond: ja, dat kàn
je - net effe zestien jaar oud, komt pas kijken... Stuk ellende: mot jij nou na twaalf
jaren jouw brave vader nog uit z'n graf halen hier op pelitiebureau?... Dàr dan!’ - En
weer ging 't: pats, pats, om den jongen z'n ooren, die heelemaal overstuur stond te
grienen van dat ie 't heusch toch ommers niet helpen kon.
Dan opeens was 't moederlijk hart weer verteederd. Ze begréép 't ook niet; anders
altijd 'n erg ordentelijk knapie, trouw thuis, best voor z'n werk, nooit p'rtaal of 'n
astranterig woord. Ze moest 't de heeren eerlijk bekennen: Koos was altijd 'n nette,
oppassende jongen geweest... geen gedachten aan uitgaan... nooit met 'n meisie of
zoowat anders...’
‘Nou’ - stuitte de majoor den vloed van woorden - ‘moeder, neem jij voor dit keer
je jongen dan nog maar 's mee... Maar houdt 'm thuis hoor, want als we 'm nog 's
aantreffen, daar in die keet... Enne, dat verboden wapen blijft hier. Zal je wel nader
van hooren...’ concludeerde hij bar.
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Dan weer terug in 't rauwe Polder-rumoer, waar nog altijd de Zondag door wordt
gevierd. De snorders zakken er af om een vrachtje van blijgeestige klanten met hun
opgetogen lieven... Breed in de kussens geleund, rijdt Belze Anna er met haar drie
meisjes nog wat rond... Je ziet de paartjes samen gearmd de donkere straatjes ingaan;
- weer terugkomen, achter elkander, ieder zijns weegs...
Tot je daar zoowaar... de maan ook nog boven den Polder vindt staan, met haar
levenswijsgeerige witte gezicht. Oud cavaille teemt er ons aan... en als we
doorstappen, galmt haar gescheld en getier tusschen de zwarte muren terug door den
nacht...
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X. Toosje en Keetje.
We hadden dien avond alweer lang genoeg in den Polder geloopen; - 't was er zoo
armoedig leeg met dat mistige weer... Jammerlijk triestig galmde muziek om te
dansen door de vaal-koude straat. En nergens hadden ze volk...
‘Kom, laat we na' huis gaan. 't Geeft toch niets, vanavond.’ Meteen draaiden we
'n steeg in, om uit 't besmuikte weer naar de Coolvest te komen, - in wat gezelliger
licht,... voor zoover dan onze binnenstad nog gezelligheid hééft, als 't al wat later
wordt. Want we liepen zoo'n beetje te kleumen in onze kragen; huiverig, van die
naargeestige stemming. - Jonge ja, 't kan er soms gruwzaam troosteloos wezen!
Vooral in die dwarsstraatjes, die in zwarteverlatenheid toch maar altijd wakker
liggen te spannen of daar geen kerel langs komt gezwalkt, om 'm binnen te lokken,
en af te tuigen achter in hun donkere krotten. De gammele huisjes aan weerskanten
van de leege geul, waar je schrikt van een kat, die op rotten ligt te loeren - en tusschen
al die blind starende vensters alleen hier en daar een kier schemerlicht langs 'n
gordijntje of ze er bij een zieke waken...
Toen ging er op 't ketsend geluid van onze stappen door die nachtstille steeg
behoedzaam een rinkeldeurtje open; werd er stiekem gesist en paaïend gelispeld. ‘Goeienávond, Toosje’ - antwoordde nuchter hard de rechercheur. En in 't voorbijgaan
nog even vrindelik achterom: ‘Maar stilletjes, hè, vanavond?’
Ze stond er even beduusd van na te gichelen. ‘Is me dàt effe wat? - 'k Had u belam
niet herkend hoor...’ En opeens lachend naar binnen: ‘Néé, maid!...’ gierde
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ze overdreven uit. Maar meteen bedacht ze zich, riep ons dringend weerom, en haar
schorrige stem werd vleierig, toen ze mijn leidsman vroeg: ‘Zeg meneer,... heb je
altemet nog niks gehóórd... vanne Chris, asjeblieft?’
De meid had een paar aardige oogen, en ze keek er den rechercheur zoo trouwhartig
beducht nu mee aan. ‘Nee’ - zei hij goedig - ‘als alleen dan door die kameraads van
'm, die Leumes getransporteerd hadden in den trein, en dat hij zich d'r niet al te veel
van aan scheen te trekken.’
‘En die keggies met ham? - en die boterbiesies?’ - gretigde ze, al maar gichelend.
‘Nou, dáár had ie fijn van geschranst, hoor... Je heb' 'm immers altijd zoo verwend,
Toos?’
‘Verwend?’ - viel ze hartstochtelijk uit - ‘as 'k 's avons veertig gulden verdiende,
waren d'r vijf en dertig voor hem... De grond was immers te koud, waar hij liep...’
En dan weer verlegen lachend om haar ontroering, vergoelijkt ze: ‘Ja, 'ik wàs echt
mesjogge op Chris, da' wil 'k best weten... En tòch kon 't 'n kreng voor me zijn...
sloeg ie me 's nachts met z'n zweep, dikwels genoeg... Die stijve duim, daar weet u
toch ook nog wel alles van, hè, meneer?... U ben toen immers zèlf nog bij 'm in 't
ziekenhuis geweest?’
‘Toen voor die schurft?’
‘Och nee, toen 'k 'm ommers die steek met dat mes had gegeven... Me duim is er
nog altijd stijf van gebleven; kijk: 't glipte zoo uit, 't lid hing er bij... Ja, hè, hoe je
zoo zijn kan? En nadat ie nou weggehaald is, heb ik geen hànden meer an me lijf...
Geen kerel nog boven gehad, - is 't waar of niet, Kee?’
‘Nee’ - lachte Keetje luidruchtig van achter de tap-
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kast, of ze 'n beetje tipsie was - ‘nee, ze smelt weg van 't sagrijn, dat doorgefourneerde
lommerd-briefie, die malloot... Och, maid, maak toch gein!... Mag me geen glaassie
voor u drinken, meneer?’
‘Weet je wat ie nog van je had meegenomen, Toos?’ - vroeg goedig weer de
rechercheur, - ‘Dat haartoetje van je en je schildpadden kam...’
En zij, blij verrast: ‘Wel verdikkeme nog toe, daar he'k nou zóó na' gezocht!’
‘Als gedachtenis, zeker?’ - keek mijn leidsman haar even vragend aan. Maar
meteen keerde Toosje zich af, en door haar tranen slikkend schamperde ze: ‘Weet
ik wat die sjoeg...’
En zoo bleef 't toen weer spannend stil in 't steegje. Hoorde je enkel zwaar de
stappen van de verdubbelde posten, die ook voor Toosjes kroegje de mannen
waarschuwen moeten, dat ze er beroofd zullen worden.
‘Zeg, meneer’ - kwam ze ineens naar buiten vertrouwelijk dicht bij ons staan - ‘'k
had al zoo lang 's op u geloerd... 'k Wou u wat hebben gevraagd... Hebben ze op 't
bereau soms geen portretje van Chris?... We stane d'r ommers allemáál afgenomen
voor de fiezelemieën, is 't niet?... Ja, 't is toch wáár, hè? - Hè, as u 't nou 's vrindelijk
vroeg of ze daar geen kiekie voor mijn van af woue trekken?... Asjeblieft... Want 'k
heb niks van 'm... En dan zou 'k 'm in me medaljonnetje zetten...’
‘Heb je geen één portret van 'm, Toosje?’ - vroeg m'n leidsman meewarig.
‘Och... nee’ - stamelde zij, de roode oogen wat schuw - ‘ja, ziet u, wel één, maar
daar staat ie zoo... zoo raar op, voor nóu dan altijd, hè? 't Is nog als worstelaar gedaan;
nou, en zoo nakend... Nee, as ie netjes
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angekleed was, met z'n boord en z'n zondagsche pakkie an... 'k Heb nog twéé uur bij
'm gemagd op bereau, eer ie weg wier gevoerd... Tòch gemeen van je, da' je 'm zoo
verrajerlijk heb verschut!’...
Maar ze bedwong zich meteen, om de gunst van 't portret... En haar felheid voer
toen weer uit tegen 't krantje, waar ze 'm als ‘beruchte inbreker’ hadden in gezet.‘Ja, zeg u nou zelf, - magge ze dat nou maar drukken van Chris, die jullie ommers
enkel op inlichtingen, op verraad, en niet eens op heeterdaad heb' gesnapt? Is 't geen
affront, dat ze dat allemaal nou maar leesden van mijn... ouwe knul?...’ En Toosje
groef weer haar gezicht in 'r zakdoek.
‘Och maid!’ - gierde Keetje krimplachend van uit 't buffet. - ‘Kom, lus je 'm nog?...
Malle doerak, drink eris uit, en la' we gaan tippele... 'k Heb net zoo'n zin in een gooser
met 'n heele hoop poen in z'n zak!’ - En eer ze weer uitdronk, stootte ze eens aan
tegen 't glaasje dat ze vast voor Toos had ingeschonken uit de groene flesch.
't Bracht haar ineens in monterder stemming. Ze ging weer naar binnen, treedje
af, in haar kroegje, dat zoo avondlicht wel iets van een gezellig scheepsroefje had,
wipte den bitteren borrel leeg in één teug met een wreeden kauw van 'r kaken, smakte
'm nog eens hartelijk na, zoo goed als dat dee', en ging er toen knusjes bij zitten op
't afgestoeide roode canapeetje om den hoek van de voordeur, waar wij op de stoep
nog wat bleven staan praten.
Want 't was een warm, aardig interieurtje, eindje beneden de straat en laag van
verdieping onder den groengeverfden balkenzolder, waar de petroleumlamp vredigjes
door het gehaakte roode kapje hing te schijnen,

M.J. Brusse, Het rosse leven en sterven van de Zandstraat

* 17

Oude huizen van Rotterdam
Johan Briedé

M.J. Brusse, Het rosse leven en sterven van de Zandstraat

* 18

Gezicht uit de Zandstraat door de Leeuwelaan op den Heer Jan Vettentoren omstreeks 1590
Archief Rotterdam

M.J. Brusse, Het rosse leven en sterven van de Zandstraat

* 19

Brandje-hakken
Foto Theunisse

Wat te doen!
Foto Theunisse

M.J. Brusse, Het rosse leven en sterven van de Zandstraat

* 20

Gezicht op Binnenvest, de Vestmuren, van de Raamstraat naar den Heer Jan Vettentoren omstreeks
1560
Archief Rotterdam

Als de muren spreken konden
Foto C. v. d. Ende

M.J. Brusse, Het rosse leven en sterven van de Zandstraat

89
boven 't buffet. Achter de lage toonbank als aan tafel, ook in 'n hoek, geleund tegen
't gordijn voor 't venstertje, waar de naam van 't knipje: ‘Tante Daatje’ aan stond
geverfd, daar zat Keetje kneuterig met de voeten op 'n warme stoof haar roesje te
troetelen. In den spiegel van de tapkast, met de kleurig gevulde karafjes en de glazen,
zag je heur welige blonde kapsel, hoog opgemaakt en van nature kroezend, in zijdige
glansjes. 't Was blijkbaar 'n heel jonge vrouw; - nog zoo slank in haar rijpende vormen,
al had ze om die àl te glinsterend blauwe, extatisch lachende oogen in 't roodige wit
wel ouwelijke groefjes en plooitjes; innig vermoeid. Zoo was ook haar blonde
meisjesgezicht; van een teere weekheid, en onder den warmen, rosigen gloed door
't drinken toch al wat gefaneerd en scherp van trekken. Die dronkige opwinding stond
dat ranke deerntje wèl weerzinwekkend; zoo gruwzaam rauw als ze de dingen soms
zei tot een lust voor haar zinnelijken mond, en met dat onbeheerschte wegzakken,
den val van haar armen, 't machtelooze knakken van heur feestelijk gekapte hoofd,
als ze telkens uitzinnig van lach met beide voeten zat te stampen.
Dan kwam daar op 't gierend gelol van de meiden telkens weer gewoel onder de
dekens over 't kermisbedje, dat achter in den schemer van 't kroegje gespreid lag
tegen den wand. En 't kind schrikte uit haar slaap overeind, zat in 'r daagsche kleertjes
recht zich de oogen uit te wrijven, tuurde dan angstig naar 't tumult, en kroop meteen
maar weer onder dek. - Nog onvast van den lach ging Toosje er dan telkens
instinctmatig naar toe, en terwijl ze achterom door bleef praten met haar harde
schorrige stem, verlegde ze 't meiske in 't dekenpak wat dichter naar den muur, stopte
't nog eens warm in en
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zei dan abstract, 't hoofd al maar luisterend afgewend naar Keetje: ‘Kom, hondje, ga
nou gauw slapen... of wou je liever na' je bed?’
‘Nee, bij je blijven!’ - kreunde 't bange kind.
En dan scharrelde Toosje weer stijfbeenig terug naar haar poesehoek in 't
canapeetje, streek haar schort over den schoot gladjes recht, en kneuterde geeuwend
heur korte armpjes over elkaar; - zat vaak even nog met gesluierde oogen te turen,
maar schudde de angstige visie van Chris-in-'t-gevang ook aanstonds weer af in een
rilling over haar rug: ‘Zeg, Kee... 'k lust óók nog wel wat... ouwe neut,... ja, want die
sikkert zoo stiekem alles alléénig maar op... ben jij nou 'n haartje bedonderd... Nee,
met jou gijntjes... Geef op; mijn die flesch!’
Ze was nijdig, kauwde 't bittertje met een gemelijken smak. Maar dan meteen ook
weer getroost, stootte ze 't leege glaasje nog maar 's aan met dat van Keetje: ‘Ouwe
temeie, daar ga je.’
‘Je moer! En op den eersten den besten sjlemiel met flink poen in de meeluk...’
‘Louwloenen’ - zuchtte Toosje zorgelijk - ‘den heelen avond nog geen kèrel
gezien.’
‘Maar jullie schijnen 'm tòch nog te lusten’ - wees de rechercheur bedenkelijk met
z'n hoofd naar den drank. ‘'k Kan er niet tegen’ - koorde Keetje kwalijk en liet zien
hoe ze walgde. Legde 'r hand op 'r voorhoofd. ‘'k Krijg er altijd zoo'n pijn in me kop
van... Maar dan ben je bij háár goed in de leer... Kàn die Toos effe nippe?... Gosheere,
nou!’
Ze begon te praten met een dikke tong, en zwikte telkens zoo raar uit in 'r gierende
lachen.
‘Ja’ - zei Toosje betoogend... ‘drank maakt mijn
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niks... Ik kan 'm nemen van dat 'k opstaan af... of 't wáter is, dar! En nooit van 't een
of 't andere... Maar éte, - nee, dank je. Dan zwelle die zenuwe in me keel en kan 'k
niet slikken... 't Is van 't sjegrijn... over Chris.’ ‘'s Morgens op bed da'lijk 'n neutje’
- maakte Keetje 't slap zwaaiende gebaar ernstig na. - ‘En dan àls maar sigaretten
rooken’ - pufte ze achter haar twee gestrekte voorste vingers, die wezen hoe - : ‘de
één na de ander, leit madam onder die dekens te dampen... Affijn, - sigaretten, die
lust ik ook wel’, - proestte ze 't in eens weer uit van de jool om de indice, die daar
in stak.
‘Nee’ - gruwde Toosje zwaarwichtig - ‘ba, 'k kan geen eten meer z i e n , hè? Eén
bonk zenuw...’
‘Ze het 't an d'r hart’ - lollachtje Keetje, met 'n onzinnig grijns op 'r gezicht.
‘Och niewaar, an me longe, het de dokter gezeid... Van de week ben 'k hier in de
straat nog zóó van me stokkie gevalle... 'k doch da 'k storf, belam! - van de benauwd...’
Maar 't idee deed 'r opeens zóó bar mal aan, dat ze 'r glimblozende hoofd over den
rug van 't canapeetje liet vallen, en, 't ietwat propperige lichaam gezakt onderuit, met
bij haar beenen tegelijk ging zitten stampen, amechtig gierende: ‘O goskrimmeneel
nogantoe... wat zou dàt... voor jullie 'n slàg zijn geweest!... Was dàt effe 'n vangt?...
Toos, hardstikkedood... pal voor d'r roofhol!’ - Toen kon ze van 't stikkende lachen
er dan ook niet meer uit.
Maar 't was zoo'n rare meid. Want meteen joepte ze kalm weer recht, de prettranen
nog over 'r wangen; veegde opnieuw 'r hooge, kreuk-gestreken mouwschort ordentelijk
gladjes, en ging dan rustig voort zitten praten
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als 'n buurvrouw, waar je op vesite bent: ‘Want, ja, zoo wàs 't toch maar: één en al
roofnest... héél de buurt, tegeswoordig... En je eigenlijke leven maar rooven en
stelen... is 't waar of niet?’
‘Ze is weer wàkker!’ - wees m'n leidsman Toosje verwijtend naar 'r kind, dat van
't lolstampen al weer overeind geschrikt zat uit de dekens.
‘Me hartje dan toch’, - strompelde ze er stijvig heen, de armen al klaar om 'r 's
lekker te pakken. En terwijl ze haar toedekte: ‘Wil je wel gelooven, da 'k me op slag
nòg verzoop, as 'k dat meisie niet had... of 't lukte die' leelijkert, en ie nam me d'r af.
Maar laat ie 't lef in z'n... Zoet nou, Leentje, 'k doe je ommers niks!... Zeg, meneer?’
- kwam ze 't treedje weer op naar de voordeur, fluisterend in onrustigen drang - ‘weet
u daar ook van? D'r is gisteren 'n inspecteur hier geweest, en die wou met alle geweld
Leentje maar zien, me dochtertje, hierzoo. Maar 'k heb 'm 'r buiten gehouwen! - Hier
sting ik, op dezelfde plek, en 'n kèrel die d'r dan in komt... Ja, 'k zal me daar dat
onschuldige schaap van d'r moeder af laten scheuren. “Wat mot je d'r van?” - heb ik
'm p'rtaal angekeke, - “of denk je soms, da' je d'r voor 'n arm of 'n voetje aanspraak
op maakt?” - Och God, maar 'k sting op me beene te trille; - ik dacht da 'k 't bestòrf,
zoo wit as 'k zag... niewaar Keetje?’
‘Maid, jij ben sjoeg’ - relde Keetje met 'r rauwe dronkige stem liederlijk uit. Maar
Toosje luisterde niet naar haar gezwets, want ze was op eens zoo kleintjes beducht.
‘Och’ - trachtte ze den rechercheur te paaien - ‘'t is maar voor 'n páár dagies da ik 'r
nou weer 's heb. Ze is ommers besteed, bij erge beste menschen; niks op te zeggen,
hoor, of van dàtte... Nee, echt fijn gezin, tjongeja! - ze had 't er kedin... Maar heelegaar
in Amster-
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dam, en dan as moeder zijnde... Nee, zeg nou zèlf, want och jezus, 'k hang er toch
maar zoo an, an dat kind... Ze is al nege jaar, - met September geweest, zoo'n lekkere
meid... 'k Kon er 's nachts ommers tòch niet van slape... en nou, nou met Chris...
Nee, 'k zal doodvallen as 't nie waar is, maar scheuren ze Leen van mijn af, of hoe
dat dan hiet met die ouwerlijke macht... Maar wat 'n beetje mensch benne, doene dat
toch ook niet, hè?... Nee, nee, nou nog 'n paar dagies hou 'k 'r voor mijn, en mag ze
alles wat ze graag lust of maar wil; - zie je - want als dat kind grient... nee, belam,
'k zou 't op me sterfbed nog hooren... Maar na Amsterdam stuur ik 'r niet weer weron...
'k Doen 'r emmes hier in den kost, da 'k er nog 's kan zien en kan hebbe voor 'n pakkie
of zoowat toe te stoppen... 't Is ommers 't eenigste wa 'k nog heb, - mot je begrijpen...
Drie kinders gehad... Maar Leen was de oudste, en wat 'k dáár al niet mee overbrocht
heb... Zal je altijd zien, dat je 'r dan juist 't malste mee ben. 't Moeilijkst geboren...
de eerste, begrijp je, en op 't Noordsingel... Maar ze magge zegge wat ze wille: ik
heb 't daar toen in de bajes ja wat beter nog dan in de kraamzaal gehad... Zoo lief en
zachies... Nee... En die wachteres bracht me Zondags altijd stiekem 'n mokkie thee
met suiker in me cel: hier... zuip òp meid, gauw, gauw!... Ja, erg best mensch, hoor.
En as ze eten over hadden, was 't ook altijd nog 's voor dat vrouwtje met 'r kind op
nummer 307... Tjonge ja: zoo liefderijk as soms geen moeder zal wezen... Maar afijn,
al zeg 'k 't dan zelf: toe in die dagen dee i k vanzelfs óók erg me best, hoor! ... En
bij me ontslag had de directeur zóó al gezorgd, dat 'k met kleine Leentje meteen dan
maar na 't gesticht mog, in Amsterdam,... hoe hiet 't daar nou ook weer? - Of dat ook
hècht an zoo'n schaap! ...
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Want och, die twee anderen he 'k wel gezorgd dat ze gauw dood ben gegaan...’
Toen werd ik onverwachts op m'n schouder getikt, en keek 'k twee groote
politieagenten onder de helmen, die plichtmatig vroegen of we wel wisten waar we
ons in begaven? - Maar de rechercheur zei glimlachend achterom dat 't in orde was.
- Zij herkenden hem... en begrepen 't niet al te best.
‘Halen die glimmerikken daar effen 'n strop!’ - schetterde Keetje, onmachtig van
kwaadaardige pret. ‘Nou zie je eris’ - keef Toosje - ‘geen klant, of die gajes sjmoezen
ermee. Geen stap kan me zetten of die eerewacht schuift mee... Belam, zeg 'k verlejen
nog tegen d' ofcier van justitie - méér eerbewijs dan voor de Koningin, en nòg beter
bewaking... En tòch - zie je - en tòch: wat jou Kee? - ben ze belange nog niet link
genog voor twee gehaide maides zooals wij.’
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XI. Buurpraat.
Ze waren zoo spraakzaam, Toosje en Keetje. En we hebben er zeker wel 'n paar uur
daar in dat donkere, nachtstille steegje aan de deur van haar knipje gestaan. Want
och, van 'r bezigheden hielden we ze heusch niet op; - er kwam geen goozertje langs
getippeld, geen dronken sjlemiel. Niets dan steevast op 't kwartier die dubbele post
op barre passen door de zwart-verlaten straatjes heen, om over de dolende zwabbers
te waken tegen de Toosjes en Keetjes.
Maar ik hoorde de wachten toch al niet meer, want 't was zoo wonderlijk of je 't
stond te droomen. Daar door dat deurkozijntje heen 't avondlichte kroegje, soezig
stil en eigenlijk wel knus. Als je 't erge niet wist, zou 't best een herberg ergens buiten
kunnen wezen, waar je kneuterend in de warmte komt uit den nacht over de hei. Of
ook wel van een schip op 't donkere water de gezellige roef, veilig gesloten in 't
lampeschijnsel.
Maar dàn in dat simpele interieurtje. treedje af beneden de straat, die twee jonge
vrouwen. Blonde Keetje zoo'n beetje doezelig achter toonbank, 't feestelijk gekapte
hoofd zwaar onderuit geleund, de glinsterende oogen in 't roodige wit dronkig
vervoerd, 't gloeierig rose gezicht met den zinnelijken mond, die 'r doorheen kon
zwetsen, dat 't bloed je naar je kop toe joeg... Terwijl Toosje, als een glunder
buitenmeisje, met 'r glimmend roode wangetjes, en 'r ietwat proppige lijfje onder 't
hooge witte schort, daar op 't canapeetje in den hoek maar gemoedelijk weg van 't
leven zit te vertellen, - en al die schrikkelijk ruwe, liederlijke dingen zegt,
beklemmende zieligheden, en om bang te worden van
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zóó'n tot op 't gebeente doorgeziekt verderf in heete gretigheid, - en dat je dan weer
denkt wat toch zoo'n meid 'r gruwzame leed heldhaftig draagt... die innigheid voor
wie 'r èchte liefde hebben, - maar over alles heen trouwhartig onbevangen als ze zijn
en ontstèllende oprecht!
't Was feitelijk aangekomen over dien raren snaak van 'n Lewie. De rechercheur
had zoo terloops 's naar 'm gevraagd, omdat ie dat zaakje zelf nog opgeknapt had,
toen 'r morgens vroeg. - ‘Gekke knul’ - vond ie toegevelijk. En de meiden mochten
'm blijkbaar allebei wel, sjlomeduikelaar als ie daar was met z'n eeuwige gijntjes.
De Uilenspiegel van de buurt.
‘Toe' die mokkel daar van twee hoog achter ging verhuizen’ - wist Toosje.
‘Skeele Dien!’ - werd Keetje alweer onbekwaam van den lach.
‘Ben je nou heelemáál...?’ - ruziede Toosje - ‘'t Paard zonder ribben!’
‘Och, je ben mal’ - snauwde Keetje weerom en kwam al driftig overeind.
‘Affijn, doet er niet toe’ - beslechtte mijn leidsman 't geschil.
‘Ja, 't is toch zoo'n beest!’ - glunderde Toosje weer - ‘die meid most dan verhuize,
begrijpie?... Toe' komt Lewie met die leuke snoet van 'm, of ie 'r altemet 'n handje
zal helpen...’
‘En laat ie nou, toe d'r kassie net uit 't raam hong, dat touw effe doorsnije!’ - relde
Keetje in één gieren 't schelmstuk uit.
‘Nou dan? - en van 't zomer? - 't Was zoo'n heete aved, en dan zette we hier dat
tafeltje nog wel 's buiten in de steeg; zitte we fijn 'n glaassie te gebruike - 'k had
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zèlf alebesse gemaakt - en Chris was er bij, en Keetje d'r man, enne Merie de Mof,
je weet wel, die dikke, die nou óók weer zit voor dat rooven in de Peperstraat, en
Toontje Tut... affijn, 'n hééle keet; - komt Lewietje antippele. - “Zoo Lewie” - roep
'k 'm nog an - “lus je ook geen glaassie...?” Maar 't is zoo'n rare knul: drank drinkt
ie nooit, en hij kuiert lauwweg deur... Pats! - had ie die punt van dat tafelkleedje
gepakt... ruts, d'r af, leit me al die kostelijke vertering op de keien... En hij weg! Maar 't mallootigste is dat je op dien knul toch nooit lang kwaad kan blijven...’
‘En toe die keer dan, dat ie daar in de Schavensteeg stiekum naboven was geloopen
en die meid d'r heele bed in portaaltje had geleid?’ - schetterde Keetje tegen Toosje,
of zij 't kon helpen. - Maar ze gaven elkander niet toe. Had Toosje om die eigeste
Lewie niet nog 's woorden gehad met Chris, d'r vent? - Schrikt ze wakker, ruit
ingegooid, leit 'r'n ouwe schoen op d'r bed, en, net dat ze 't ziet, wordt de tweede ook
binnengekeild. ‘Zeg, stuk ellende, kom nou 's bij!’ - riep zij d'r knul. Want die lei
daar weer voor merakel te ronken, zoo lazeres was tie geweest. - ‘Je kan afsterve...
krijg de keléra’, en zoo as dat dan ging as Chris 'n brom in had. ‘Jò, d'r smijt 'n jopper
met ouwe schoene deur de ruite...’ Met kijk ik na buite, en laat Lewie daar nou van
de lol staan te kronkele...’
‘Je weet wel, die ouwe temeie van hier naast...’
‘'t Is zonde’ - proestte Toosje - ‘zoo'n ouwe lijkstaassie, kan op d'r beene haast
niet meer loope...’
‘Nou, en eergisteremiddag kwam ze dan toch nog met 'n goozertje an... boertje
van buite, - 'k heb gestikt meid. Maar nou het 't Woensdag ommers de heele dag zoo
gesausd hè? - en die sjlemiel netjes onder z'n
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parapluie hoor, zoo'n groote, zoo'n groene besteester. Zet ie zoolang neer in den hoek
van 't p'rtaaltje ... Komt netuurl'k Lewie achteran. “Och Kee” - zeit ie met dat
schijnheilige snuit - “heb je altemet je aarappelschille nog staan?... 'k Fok 'n kenijn
om weer op krachte te komme; de dokters in 't ziekenhuis hebben 't gezeid.” Nou,
ik geen gedachte hè, want hij ziet er nog merakel slecht uit... Maar och lieve God,
meid, - 'k heb me 't makkes gelache... Poossie later komt me dat goozertje van
hiernaast doodleuk na' buite, en toe ie z'n parapluie opsteekt, valle... daar... al mijn...
aarappelschille over z'n kop!’ - Toen kermden Toosje en Keetje 'n duo van
lachbenauwdigheid.
‘Maar is die Lewie dan nou 't ziekenhuis alweer uit?’ - won de rechercheur en
passant 'n inlichtinkje in, dat 'm mogelijk nog wel kon dienen.
‘Ja’ - meende Toosje bedenkelijk - ‘maar nog heelegaar niet beter, want die maid
het 'm pardoes door ze long heen gestoken...’
't Was gebeurd in 'n rendez-vous-tje. Belze Bet - die ze in de wandeling Belzebup
noemen, en waar die knaap óók nog wel 's mee ging - had daar met een Belze schipper
gebivakkeerd. 's Avonds laat was Lewie er naar boven geslopen, had Bet an d'r stem
duidelijk verkend, en toen had ie daar de kraan van 't gootsteentje open gezet, plank
schuin er onder, dat 't water op den grond zou loopen en in 't kamertje van Belzebup
en 't Schippertje zoetjes binnenlekken. Zij was er 't eerst van wakker geworden; hun
dekens dreven, d'r kleeren zwommen door 't vertrekje. Bet pardoes uit de bedstee
gesprongen, plas, plens... mes gegrepen, als 'n furie naar buiten gestormd. Stond
Lewie alweer op post, te schateren toen ie daar Belzebup zóó zag ver-
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schijnen... Maar zij, kokend van drift, was 'm aangevlogen... 'n wilde jacht; - Lewie
'n kroeg ingevlucht; toen ie zag h o e Bet was!... En daar had ze 'm dien stoot met 't
mes in z'n linker borst gegeven...
Toen de rechercheur 'n paar uur later in 't rendezvous-tje kwam, de zaak
onderzoeken, liep daar de schipper nog àl door 't water te plassen, om z'n pakkie te
zoeken, dat ie 's avonds toch meegebracht had...
‘Maar och lieve God’ - griezelde Toosje - ‘Lewie was er toch zoo merakel ellendig
antoe geweest, toen ze 'm die eerste dagen in 't ziekenhuis had bezocht... Doorloopend
bezoek, hoor - en an Belzebup had ze gevraagd of ze d'r óók eris meenam, omdat ze
dien snuiter zoo erg best mog... Maar ze dacht, dat ie lag te sterven... 't koude zweet
op z'n gezicht; net 'n lijk. - “Jò, hè je pijn?” - had ze gevraagd. - Maar hij kon nie
meer praten. “Wil je 'n beetje odeklonje?” - Toe had ie geknikt. En zij, met groot lef,
naar zoo'n anderen knul die daar lag, en die odeklonje had stáán, maar zelf heelegaar
niet èrg scheen: “Zeg, meester, mag 'k dat flesschie niet effe te leen voor dien buurman
van je? - die leit 't af te legge...” En ze had er Lewie z'n heele gezicht mee gewasschen.
Z'n oogen waren d'r van opengegaan, en: “Toos, dàt doet me goed” - had ie in ééne
gezeid en nog èffe gelache... Maar zij, van de zenuwen in zoo'n jaag, was al die
trappen al af, en toen zèlf 'n gróóte flesch vol voor de stakker gehaald... Ze glunderde
nòg.
‘En nou al weer beter?’ - vroeg m'n leidsman ongeloovig.
‘Bè je bedonderd’ - kwam Keetje weer rellig: ‘àls maar hoeste, en as ie 'n trap op
komt, staat ie maar te apegape als 'n ouwe knul, omdat ie niet an z'n asem
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kan komme... 'k Zeg gistere nog: Lewie, hou nou op met dat efige rooke, want door
't hoeste springt je long ommers ope!’ - ‘Wat kan 't mijn ver...’
‘Zoo'n onverschillig brok jonge...’
‘Waarom is tie d'r dan uitgegaan?’
‘Wel, nogal wiedes, netuurlijk om die meid, die Belsebup te verlichte... Iedere
week, dat hij langer in 't ziekenhuis leit, mot zij ommers máánden langer voor
opgaan...’
‘Stomme loeder!’ - vond Keetje.
‘Wie dan?’
‘Wel, die eigeste Bet’ - zwetste ze door met 'r dronkige stem. - ‘Hadde die verleje
jaar daar effe 'n stoot?... Goskrimmeneele nou, hè? - zeg Toos. Hadde wij motte
hebbe... Zukke gammers! - die Belzebup met 't Neusie. Neme me daar 'n broger
bekaan met twintig kassavies in de meeluk! Beis joetjes meier!’
‘Ja, belam’ - vertolkte Toosje opgetogen - ‘die vrijer had effe twintig briefjes van
honderd op zak!’ ‘Zukke luize’ - smaalde Keetje driftig - ‘late ze heit en dollet... 't
ware d'r ommers negen?’
‘Ja, ze hebben 'm er negen van late houwe!’
‘Geteistem!’
‘En wat dan nòg?’ - vroeg Toosje.
‘Goskrimmeneele, as 'k vannacht zoo'n slaggie kon slaan... dan liet ik, dan liet ik
geen segarezakkie zitte, dar?’
‘'t Was die lange Jan’ - lichtte Toosje in - ‘u kan 'm wel. Erg knap van persoon...
hij was hier óók nog geweest, en 'k had echt gijn in dat ventje!’ - kneuterde ze.
‘Hij had dat bankpapier in de rand van z'n hoed’ - wist de rechercheur.
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‘Ik zou me voor me boerekop kenne slaan!’ - spijtigde Keetje. - ‘Maar die Toos dee
zoo raar met die knul...’
‘Nou, wat zou dat, as 'k smul in 'm had?’
‘En anders is 't het éérste, waar we in kijken: achter de rand van d'r hoed...’
‘Of onder de kleppies van d'r bretels, want daar steken die zeelui 't nog wel d'r is
weg...’
‘Da's nietes, zeelui hebbe d'r poen meest in d'r kousen. Die lóópe d'r op...’
‘Mot' ze net hier komme, met zu'k soort foefies’ - snoefde Toosje, gretige
glimmertjes in haar oogen... ‘Maar zooas die lange Jan nou - nee, die had rejaal
getracteerd, en as 'n knul ferme verteringen maakt. Dan zoek ik z'n kleeren niet na...’
‘Jij bènt zoo'n snoesie...’
‘Nee, zeg nou zelf - zooas verleje met die goozer uit Gouda, die ze daar in die
penne van Broodje-metkaas te graze hebbe genome. 'n Heele plok heitjespiejijzers...’
‘Kwartjesvinders’ - vertaalde de rechercheur ter zijde. ‘Da' weet u toch óók wel?
- die broger was heelegaar uitgepierd... Maar toe' ineens wier ie nuchter, en toe' mork
ie, dat ze 'm z'n fokse-oksenaar...’
‘Gouden horloge.’
‘... dat tikkertje, dat ie bij z'n trouwen van z'n vrouw had gekregen, óók hadden
benosseld. Het me die man staan simpen en smeeken... Maar louw hoor, 't was en 't
bleef binnemikke... En zoo wier ie de deur uitgedreve, - het die stakker zich meteen
hier in de Vest verdaan... Och lieve God, toe' die zaak vóór kwam, ben me met z'n
alle hier uit de steeg gaan kijke... Maar me hart draaide om in me lijf, toe 'k daar die
weduw-
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vrouw met d'r twee schape van kindere allegaar in 't zwart zag staan voor 't schut...
Hoe 'n mensch zóó kan weze, om zoo'n sloeber dàn z'n oksenaar niet terug te willen
geven...’
‘Binne is binne!’ gretigde Keetje.
‘Nou’ - zei Toosje - ‘ik ben wat ik ben, maar dáár heb ik nou weer 'n ander hart
in as jij... 'k Weet nog...’ ‘Met die Dordtenaar zeker?’ - smaalde Keetje gniepig
lonkend naar den rechercheur - ‘toen zij daar zoo handig die effecte onder de canapee
het geschopt...’ ‘Dat waren eigendomsbewijzen zonder waarde’ - herinnerde zich
technisch de politieman.
‘Fijn medel, jij’ - lachte Keetje venijnig - ‘maar ze had 'm dan toch maar zóó an
zitte hale, met die Sjekpijp en Bolle Sien...’
‘En jouw mooie zus was d'r dan óók bij’ - maakte Toosje zich breed.
‘... an zitte hale, dat z'n portemenee en ze portefullie allebei over de vloer kwamme
legge, en toe effe 'n schop...’
‘Daar het Chris Leunes toen immers nog 'n jaar voor gehad?’ - bedacht zich de
rechercheur. ‘'t Waren waardelooze papieren, - eigendomsbewijzen - maar die man
wou dat voor z'n vrouw niet weten, en toen heeft Leunes daar afdreiging mee gepleegd
an z'n huis...’
‘Dàt lieg ie!’ - stoof Toos op - ‘daar was Chris 'n veel te rondborstige knul voor...
U ben ìn de war, 't was Mottige Leendert, die hier toen altijd over den vloer hing
voor Keetje d'r zus, - óók zoo'n stokstijve... Ja, belam as 't nie waar is... Nou, en die
Da dan, Daatje de Pruik, u weet wel, die vroeger hier naast zat, bij Engelsche Leen?
- nou, daar heb ik 't dan 's gehad
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met zoo'n klein jongetje maar, uit 't circus van Barnum en Bailey. Die had 'n glaasje
bier genomen, en voor ons wat we lustte, en toe had Da de Pruik 'm netuurlijk z'n
portemenee uit z'n broekzak gemoffeld... met zes gulden vijftig, 'k weet 't nog goed...
Zal dat ventje betalen, - benne z'n cente gevloge... En dat jong an 't janke!... Want
daar waren vijf gulden bij van z'n patroon... En as ie weggestuurd wier, sting ie
alleenig... hij had geen ouwers meer... kon de spraak niet. - Toen ga ik zóó, vierkant
voor Da staan... “En nou gauw wat” - zeg ik - “geef die jonge ze cente werom!” Zij wier bang hè, want 'k was toen al net zoo gehaaid als nou. En meteen trek ik 'r
jak los, waar ze 't ingestopt had... “Hier” - zeg ik - “fort, nou na huis met je
portemenee.” - “Dank u wel, juffrouw!” zei dat jongetje nog. - “Maar” - besloot
Toosje 'n beetje verlegen, - “den volgenden morgen he'k er tòch spijt van gehad, want zie je, dan wier de buit altijd tusschen madam en ons meisies verdeeld. - Nee,
die Engelsche Leen was de kwaaiste nog niet, al kreeg ze dan ook van die schunnige
klanten van allerlei slag, en de deftigste heeren...”
En zoo kwam Toosje toen te spreken over wat zij zoo al voor monsterachtigheden
van mannen ondervonden had... En dan verbeeld je je soms, dat je, rondgaande onder
de menschen, er toch al wel 'n beetje 'n kijk op gekregen kon hebben, - tot daar zoo'n
goed twintigjarige meid in dat steegje maar simpel rauwweg háár ervaringen vertelt,
en je waar je bijstaat met een rood verbijsterden kop aan 't verstand brengt hoe
onnoozel weinig je toch nog maar van 't verholen leven begrijpt - in je eigen solide
arbeidzame stad!
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XII. Hoe Toosje in den Polder kwam.
Is 't dan wonder - vraag je je af - dat zulke meiden w o r d e n zooals ze zijn? Wanneer
de wereld van buiten den Polder zich in 't vertrouwelijk besmuikte vaak zóó wreed
en monsterachtig, zoo hondsch aan haar openbaart als waarvan Toosje rauwweg
vertelde, - vooral onder die zoogenaamde heeren, die haar ook wel sluipende volgen
en zoeken in de donkere armoedstraatjes voor hun verdorven liederlijkheden en hun
doorgeziekte perversiteiten? - Als haar moreele geweten, haar natuurlijke teederheid
meedoogenloos maar telkens weer wordt geknauwd, mishandeld en verstompt, omdat
ze daar toch immers in den Polder zitten en er voor worden betaald, - tenzij je soms
kans ziet stiekem weg te komen zonder centen te geven, of slimmetjes nog zooveel
mogelijk af te pingelen van 't geld wat ze vraagt?
‘En toch’ - zei mij een hoogstaand politieman - ‘toch zijn verscheiden van die
meisjes met een mooie passie begonnen; met 'n innig verlangen om liefde te geven
en naar genegenheid.’ Maar dan komt de brute werkelijkheid en deukt en knakt haar
teerste instincten, dat ze al gauw verflenzen en bederven in zoo'n omgeving. En in
de meesten woekert een kwaadaardige wrok op, een verholen haat tegen al die kerels,
die meestal dronken en verliederlijkt, haar ‘liefde-daden’ komen koopen met brutaal
geweld. - Is 't wonder, dat die vrouwen dan, door alles heen, ook niet anders daar
meer tegenover stellen dan hun drift om er van te grijpen wat ze grijpen kunnen dan roof uit hebzucht, maar vooral ook uit wráák, omdat hun g e l d , zoo listig
verborgen meestal, voor die minnaars immers blijkbaar 't allerdierbaarste is
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in hun leven: 't gèld, waarmee je àl je lijfsbegeerten bevredigen kunt? - Want haar
innigheden, haar ideëler gewaarwordingen en verlangens, die nog wel eens als van
ouds plots zoo ontroerend vervreemd op kunnen komen, die hebben ze waarachtig
wel geleerd metéén gedwongen-hondsch te onderdrukken, of althans te vermoffelen
in 'r gewilde cynisme, omdat menschelijk gevoel toch nog 't gruwzaamste leed is, 't
verderfelijkste instinct, waarmee je bezocht kunt zijn in haar leven. Och, en omdat we daar toen nog zoo stonden, aan de deur van haar knipje, - de
rechercheur, die er alles van wist, want hij zelf had immers de vorige week met de
revolver in z'n hand haar eigen knul, haar èchte liefde, geboeid van 'r kamer
weggehaald, heele steeg afgezet door dienders met 'r latten bloot, toen Chris de daken
op was gevlucht,... enfin, zoo al pratende over ditte en dat, - mogelijk nog wel 'n
beetje gevleid door ons vertrouwelijke staan, en dat ze tòch geen volk meer zagen
vannacht, - ja hoe kan dat dan zoo al komen niet waar? Maar kleine Leen op haar
kermisbed sliep óók rustiger door, en Keetje zat in 't hoekje van de tapkast haar roes
zoo'n beetje uit te dommelen, - zielig verlept nu, dat feestelijk gekapte blonde hoofd...
En toen was 't Koosje in eens ingevallen, dat 'r vent zoowaarachtig nu óók in den
Heere was geworden.
Ja belam, ze had daar achter den spiegel 'n brief van 'm liggen, - néé!... Wat sting
er ook weer boven? 'n Teks... van ‘uwe wegen ben niet mijne wege’ of zoowat... Zou
je 'm niet?... Ba!... As ze z'n scheinheilige tronie gezien had, toe 'ie dat schreef in z'n
cel, dan had ze erop gespogen... Zoo'n gluperd!... Want háár had ie erin gebracht, 't
háár geleerd...
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‘Nog maar twee jaar met April, dan komt ie weer los’ - zei ze nadenkelijk.
‘Da's immers Schreuder’ - bedacht zich de rechercheur - ‘daar was je mee getrouwd,
hè?’
‘Niet voor echt, hoor... maar 't was toch net zoo goed... Leen is van hèm, en de
andere die dood benne ook... Hij het me in 't lichte leven gebracht en leeren terooven...
Maar 't boterbriefie het ie vergeten te halen...’
‘Wat hè je an zoo'n boterbriefie?’ - geeuwde Keetje.
‘'k Ben alleenig maar zoo bang voor Leentje, dat ze me d'r af zalle neme...’
‘Jij bent wèl echt getrouwd, hè?’ - vroeg de rechercheur toch wel prijzend aan
Keetje.
‘Wat doch 'ie anders?’ - kwam zij genoegzaam overeind - ‘fijn... op 't stadhuis
met 'n krans oranjebloesem op me hoofd en 'n lange sluier. En was die Andries tóén
'n knappe knul geweest: hooge hoed op, pandjes-jas, wit glanzeetjes an z'n poote...
net 'n heer hoor...’ Ja, ze was nou de vorige maand één en twintig geworden, en dan
met drie kinderen... 't jongste amper vier weken oud... en allemaal van Dries... ‘Maar
jezzes meid’, - viel ze weer in eens nijdig uit tegen Toosje - ‘zitte we onze tijd toch
te verklesse met die knulle!... Schiet nou op, klee je an, da' we de deur uit komme
om 'n paar goozers met poen te benozzele... 't Is verdorie temet half een...’
‘Och, meid, maak niet zoo'n kapsoones!’ - liet Toosje even haar gezag van madam
gelden: want Keetje was toch maar zooveel als meissie bij haar in 't knipje, en nog
niet eens voor vast, omdat ze ook wel klanten bij 'r eigen thuis meenam, om 'r man,
die haar souteneur was, ijver te toonen. - ‘Hoe later in de avond, hoe beter volk’ leerde Toos technisch, - ‘en hoe langer je ze
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de kanst geeft om afgelaje te raken... Maar is dat effe wat, - zeg, memeer, van die
vent dan van mijn, dat ie daar nou in de bajes onder de preekstoel is gekropen, zoo'n
schijnheilige engert?... Net as die vent, die 'k 's heb gehad - nee belam, hoor, 'k vertel
je geen loentjes - en 'n echte fijne meheer... Maar wat het d i e sjoege effe motte
bloeie!... Die zei nou maar: “ja juffrouw, 'k vin u erg knap van p'rsoon, maar wa 'k
je verzoeken mag, of u zoo bar mogelijk tege me wou vloeke...” Nou, was ie bij mijn
net an 't rechte kantoor... En toe mos ik die zakdoeke van 'm neme, en àls maar stijver
z'n polse mee afbinde... Goskrimmeneele wat heb ik die griezel geknauwd!... Maar
dat vond ie juist echt... En dan sting ie maar te bidden daar onder door, en te griene
as 'n kind: “O, moedertje lief, 'k zal 't nooit wéér doen!” - Da' was nou weer die man
z'n vèrtier. Maar 'k heb 'm late betale: voor de kamer tien gulden, flesschie bier 'n
riksdaalder, weet ik al... En toe' eindelijk heb 'k Chris bove geroepe, en die het 'm
eerst ook nog 'n matteklopper (goud tientje) afhandig gemaakt, en toen ben we 'm
same zoo afgeluizigd op z'n ribbe gekomme, da 'k de andere morge eerst pleisters
ben gaan hale, omdat we 'm belam zoo niet dorste te late vertrekken. - Hij verbeeldde
zich dat ie Onz' Lieve Heer was, die man!’ aanvaardde Toosje lakoniek. Maar Keetje
zwetste er meteen haar gruwe profanaties overheen, zóó rellig tumultend, dat 't kind
er weer wakker van schrikte en bleef zitten luisteren met verbijsterde oogen in 'r
witte gezichtje...
‘Ja’ - schamperde Toosje met een hatenden lach - ‘nou kan ie licht in den Heere
wezen, die vent van mijn!... Maar toen 'k kennis an 'm kreeg... Och 'k was nog maar
'n kind, hè? - heelegaar veertien jaar
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oud’ - dacht ze in triestig zelfmedelijden zich uit. - Ze had in 'n dienst gemoeten,
omdat 'r moeder dood was gegaan... Altijd erg best voor d'r kinderen geweest... Nou!
- as ze dáár nog om prakkezeerde... Ze was immers gaan kwijnen van 't sjegrijn; had
er vier maanden voor in 't ziekenhuis gelegen, dat ze dachten dat ze de vliegende
tering zou krijgen... zóó smolt ze weg, en altijd maar grienen, dag en nacht door, om
d'r moeder, die dood was gegaan... Dee' nooit 'n oog dicht. Ze had ook niet kunnen
aarden in 'r dienstjes, dien eersten tijd... Was er immers nooit in opgebracht geweest.
Nee, want 'r moeder had zelf bojen gehouden... eerst an den vischafslag gezeten, toen twéé groentezaken begonnen d'r bij... Nou, dan heb ie geen tijd om zelf je
huisouwing óók nog te doen, is 't waar of niet?... Maar dat mensch had óók d'r lol
wel op gekend van d'r leven, omdat die man van 'r - Toosje's vader - tòch alles
verzoop. - Ze zaggen 'm haast nooit, as alleen as ie cente wou hebbe, en dan sloeg
ie nog dikkels genog medeen weer den boel kort en klein...'t Was de dood van 'r
moeder geweest... zoo'n knap, dik mensch, hè? - en erg goed voor de buren, want
wat zij had, had 'n arm mensch ommers ook... Jonge ja, zoo liefdadig... Maar ze kreeg
d'r toevallen van op 't lest... En dat was medeen op Toosje overgeslagen, - had ze
véél an geleje as kind... Nou, en toe' moeder dood was... Ja, wat mosten ze?... Vader
nooit thuis of smoorvet, liet de zaken verloopen, keek niet na z'n schape van kinderen
om... Nou, daar hield ze 't ook niet bij uit.
Toen was ze eerst op den Bergweg bij 'n juffrouw gekomme; maar daar had ze op
de trap 'n toeval gekrege en d'r been gebroke... Wier ze in 't ziekenhuis voor
opgenomen. - Daar vandaan bij 'n waschvrouw, maar
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dat efige sjouwe met die mandes met strijkgoed, en niet sterk van binnewerk... De
vrouwen op de vischmart, die 'r moeder zoo graag hadden magge lijen, kregen te
doen met Toosje, en toe had Mietje Minde d'r bij d'r genomen, óók over huis.
Nou, dat was echt na' den zin van 'r jongen geweest. Want daar liep ze toen mee...
Ja, je mos' toch wàt hebben an anhankelijkheid? - Maar die knul - ze had 't 'm alleris
gevraagd: ‘Dirk, wa' bèn jij toch van je vak, want je hebt altijd cente en je werkt
ommers nooit?’ - ‘Vertrouw maar op mijn’ - was dan altijd zijn smoesie. Maar 's één
keer, dat ie èrg veel smul in 'r had, toe' had ie gezeid: ‘Toosekoos’ - ja zoo noemde
Dirk 'r altoos, zei ze warm verteederd - ‘Toosekoos, dat mot je me nooit meer vragen,
want a'k 't je zeg, wil je niet meer met mijn loope.’
Nou, Toos geen gedachte, hè-nee voor zoo'n meissie? Wist zij veel... En 'n poossie
daarna, kwam ie met 'n splinternieuw paardestel an; ‘Mot jij voor me beware!’ Goed, ze neemt dat ding mee na' huis, bij d'r vader dan altijd gezeid, want daar had
ze d'r kist staan: zoo'n mooie geverfde, van d'r eigen verdiende centen gekocht. En
daar was ze op haar manier groosch op, - ja, zooas je dan bent, hè? - ankommende
meid. Vond ze wàt emmes om 'r dat ding in te bergen, voor Dirk, voor d'r vrijer!
Maar laat 'r vader nou thuis zijn, en die snapte meteen waar zij niks an rook nog...
'n Hijbel! En hier en ginder, dat was g e s t o l e n ! Fort, me deur uit met dat
ongeluksgoed!
En Toos, nôg geen verdenken, dacht dat de ouwe netuurlijk weer 'n brom in had...
Maar of 'r binnen in 'r nou tòch 'n stem had gesproken? - Om kort te gaan, ze
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loopt er op 'n draffie mee rond, onder 'r schort, want dat ding bràndde 'r nou... en
eindelijk komt ze bij 'n vroegere bu'vrouw, die met zoo'n stalletje sting, en toe zeit
ze: ‘Hier, hier, stop gauw weg... stop 't maar onder de aard!’ - zoo raar van de zenuwe
as ze er toch al van was, hè?
Eindje verder komt ze Dirk óók tege... Die meteen over dat tuig begonnen... En
toe in ééne buite d'r om vraagt ze 'm: ‘Hè je 't gestolen?’ - Ja - zeit ie, - maar as ze 'r
'n bèk van open dorst doen... ‘Affijn, 'k was tóch z i j n emmese mokkel, omda 'k 't
zoo goochem an had geleid... En toe het 'ie 't me allegaar medeen maar verteld, en
da 'k 't óók mos gaan doen, want op 'n meid viel nooit geen verdenking...
Goskrimmeneele wat heb ik gezweete vóór 'k dat eerste kwartje bij Mietje uit 't
spieringbakkie dorst te neme... Maar toe 'k 't hàd! - zoo'n breed wijf a'k me t o e n
dan toch voelde! Nee maid, 'k hoor me nòg tegen Dirk zeggen: “Jò, jò, nou heb 'k
óók gestolen!” “Maar hij von 't de moeite niet waard... Zoo'n maffie, nee: hij wist
ommers best dat Mietje groote en kleine knoopen genog...”
Rijksdaalders en guldens’, onderrichtte mij stilletjes de rechercheur.
‘... en nog wel 's 'n joetje (f 10) er tusschen door in d'r zalm- en d'r tongebakkie
had legge. - 't Wier an geen doove verteld... En 't was waar, ze stinge er zoo maar
om in te graaie, want die Mie had 'r toch d'r hoofd nooit best bij: alle ochende mos
'k een hééle kan citroen voor d'r halen, en die pooide ze maar alleenig heelegaar
leeg... Maar elke eerste van de maand wier toch dat geld opgeteld, en ik jatte netuurlijk
àls nog astranter... Toe' zeit ze me daar: “Zeg, Toossie, da'
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kan niet... 'k heb van de maand ja wat meer zalm verkocht dan onderlaast, en d'r ben
véél minder cente...” - Och, Mie - zeg 'k - “dan heb ie zeker ingewogen.” Maar toe
wier 't mijn daar te link, en omdat hier Leentje toch ook op de komst was, ben 'k
medeen maar bij d'r weggeloope, - nam Dirk me mee: na de Polder natuurlijk, op
zoo'n klein kamertje, stoel met drie poote, paar zakke voor bed, en geen eens 'n tafel
om van te eten, omdat ie toch ommers niet te schransen voor me had.
Nou, da' begrijp je? - Al de eerste ochend de beste zeit ie: gaan d'r maar uit Toos,
en ziet dat je 'n slaggie kan slaan, want jij het méér lef dan ik... En och maid nogantoe,
wat heb ik in die dage 'n stapels gegapt... D'r was geen winkel, of ie was mijn. 'k Had
an me broek allegaar touwtjes met haken gebonden, en daar hing ik den rommel, die
ik marezemde, an, - zoo onder me rokken: 's één keer toch effe vier paar nieuwe
schoenen... En u weet wel, meneer, dat er zoo'n jaar of tien geleje overal van die
blokken koperen gewichten - kloek met de kuikens - wieren gejat? - nou, dat dee
ik!... Wat 'n lèf hé? - Ja, want voor zoo'n niesetje toch van effe goed vijftien jaar...
Maar nog 's eens, da'k in 'n groentenwinkel sta voor 'n peer van 'n cent - en hup: weer
dat blok in me zak - toe' kijkt die boer om, draait medeen de deur op 't slot en zeit:
“Jij hebt me gewichte gegapt”. Maar ik daar gehaaid overheen: “'k heb 't uit arremoe...
voor me kindje gedaan” - al wier Leentje ook pas twee maanden later in de bajes
geboren... Maar de man kijkt me an en zeit: arme stumper, geef dat blok eerst werom
en dan is hier 'n dubbeltje voor jou...’
‘Nou, en dan 's avens, netuurlijk, stuurde Dirk me de
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straat maar weer op om goozertjes op te tippelen... Ja, toch zoo'n doerak; en nou zet
zoo'n vent boven z'n brief dat mijne wege de zijne niet benne! - Ba, stuk ellende!’
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XIII. De arrestatie.
Dirk verdiende niets, - smaalde Toosje: hij voerde nooit 'n slag uit. 't Was dan ook
dikwijls genoeg, dat ze 's morgens van den honger de luizen wel van den wand wilden
bijten: in d'r wittebroodsweken! Dus wat wou je? - dan mòst zij 't toch ommers gaan
stelen of van de mannen benozzelen... al was hier Leentje dan ook op de komst, 't
schaap, - ja, zoo'n kind, hè?
Tot ze dan op 'n keer weer 's sámen, Dirk en zij, 'n bout gevangen hadden; mooi
slaggie: koperen weegschaal...
‘Eerst de gewichten, toen de weegschaal!’ - beaamde Keetje zakelijk.
‘Ja, maar dat wijf kwam me vent achterna!’ - ging Toosje jagend voort. - ‘Ik schiet
meteen 'n dwarsstraat in, tippel zoo om, kom 'r weer tegen en hou 'r met 'n smoessie
staande: “Zoekt uwe iemand juffrouw?” - Och Heere nogantoe, ze hadden d'r mooie
nieuwe weegschaal gestolen! - Nou’, - zeg 'k - ‘dan he'k die dief vàst zien loope,
dáárzoo, die straat door.’ En 'k stuur 'r den ànderen kant op, netuurlijk. - Lekker
Dikkie dus vrij! Want ik droeg de schalen, bij 't stel; en 'k had ze zóó al in 't water
gesmeten, begrijp je?- Affijn, we wiere tòch nog gegrepe... Zien mekaar effe an 't
bereau, en - nog nooit in 't schuurtje geweest, hè? - kijk 'k 'm an en wijs zoo: hè je
bekend? - ‘Ja’, knikt hij stiekem werom... Och, zoo groen as je dan eigenlijk nog
bent, hè? Want wat had hij nou begrepen? Da'k vroeg of ie 't stel al weg had gegooid...
Om kort te gaan, Toos vliegt er in, biecht alles op en griene geen gebrek...’
‘Goskrimmeneele nogantoe, wat 'n stomme loeder!’ -
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viel Keetje valsch lachend uit. - ‘Omslaan? - Nog nooit van me leven. Wat u nou?’
- vroeg ze d'n rechercheur kameraadschappelijk z'n oordeel - ‘a' je ontkent, hè je nog
altijd 'n kansie, maar zoo gauw je 't uitbrengt wor je immers zeker verschut? Is 't nou
waar of niet?’
‘Affijn’ - hernam Toosje geërgerd - ‘zóó link ben 'k nou óók al wel, Keetje! Maar
toe was 'k dan nog groen voor 't schut en mog ik dan ook voor drie maanden opgaan...
En tòch he'k er belam nooit spijt van gehad, want zoo 'k al zei: geen moeder had
hartelijker kennen zijn voor mijn en me kind dat daar wier geboren, dan ze in die
bajes dan waren, hoor je? En omdat ik zoo me best dee, en dankbaar en vrindelijk,
want 'k kreeg in die cel echt akelig berouw, meid! - en nog maar zoo jong, hè: effe
zestien jaar oud? - daarom wier 'k bij me ontslag medeen naar Amsterdam gebracht
in dat Huis... hoe hiet 't daar nou toch ook wer?
‘Ka' je zoo nagaan: Toossie bon af, want 'k mog' me k i n d j e bij me houwe en
zèlfs blijve voede... zoo'n dotje, och, a' je d'r toen toch gezien had, - en àllemaal
minzaam en goed, hoor, die menschen... Maar daar stane drie maanden voor: dan
mot je kind van de borst. Gane de meisies 't huis weer uit, en blijve die schape dáár.
Nou, da' begrijp ie, die ellende voor mijn hè, om van dat lekkere dier af te motte? 'k
Wier er zoo mager van, van 't vooruitzicht... Nee - zeg 'k bij me eige - dan gaan 'k
tòch na' de bliksem, as ze mijn nou van Leentje afscheuren. En 'k maak 'n breed lef
- 'k wàs zoo'n gehaaide - en toe' er vergadering was van 't bestuur, klop ik an, vraag
om 'n woordje, en of 'k assiblief niet nog 'n poosie bij me kindje mog blijve, da 'k er
me poote kapot voor wou werken, a'k dan maar mog...
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Zie je, want 'k had 't al làng wel gezien van die andere wurmpies, dat ze allegaar
afviele zoo gauw as de moeders d'r nie' meer zelfs over ginge... Nou, en verdikkie:
't Was belam of ze daar nog niet eens de pest an mijn hadden gezien, meid... “Goed”
- zeit die dricteur - “as jij zoo op blijft passen as nou, Toos, dan zal we jou helpen”...
En zal je niet glooven, hoor, maar ze wouwen 'n p l e e g z u s t e r maken van mijn,
en daarvoor wier 'k dan gestuurd op de ziekezaal van 't ouwevrouwehuis... Had je
van mijn nooit gedacht hè? - Nee, maar tòch hebbe die ouwe stumpertjes 't wel best
bij Toossie gehad... Ja, want 'k dee 'r alles an wat ik kon, hoor; of ze me eige moeders
wazze, dar! En dan 's avons weer bij kleine Leentje werom, bleef ik slapen, - gaf 'r
nog 's de borst... Beste tijd, nou, zal wáár zijn! - Hard sjouwen, maar vreedzaam en
zoo maar stilletjes weg, met die ouwe neutjes, en Leentje 's nachts bij me... Wil je
gloove, meid, da'k in die twee jaar geen Amsterdam heb gezien?... Nooit uit, of
zoowat: kon er geen mensch... En de dokter had zóó met mijn op, hoor... nou; 't was
allegaar al klaar da'k op hullies koste na' Rotterdam zou gaan wonen om voor
vroedvrouw te leeren,.. Daar von ze me juist zoo geschikt voor, die dokter... En toe:
ja, 'k beef nog a'k er om denk. 'k Was net bezig met ze verbedden... Komt de
portierster: “Juffrouw Toossie, d'r is 'n meneer voor je... of eigelijk meer nog zoo'n
schipper...”
‘Nee’ - zeg ik, nog geen erg hè? - ‘kan nooit voor mijn zijn... En hoe hiet ie?’
‘'k Mos maar Dirk zegge, dan wist u 't wel...’
‘Godallemachtig nog toe... “Nee” - schreeuw 'k, - “néé, 'k wil 'm niet z i e n !”...
Want, verdomd hoor, ik durfde niet... voor de verleiding!’
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‘Maar die volgende Woensdag, da'k weer me vrije avondje had, ben 'k net buite, hoor ik roepen: “Toos, Toos...” Ik veranderde heelegaar, zet er de sokken in, hij me
na... En daar pakt ie me vast, kijkt ie me an, en zeit ie niks as; “Toos, 'k wil me kind
zien!” - “Zoo” - zeg 'k - “hè jij je d'r ooit wat an gelege late legge, an dat schaap? 'k
Zou d'r nog liever...” Maar hij wou en hij zou!... En ik wier zóó bang, da'k hard van
'm wegliep, allegaar straatjes door en stegies, of de duivel achter mijn zat... lui an
die bel, deur dichtgesmakt...
‘Maar 'n tijdje later wier er wéér angescheld... 'k Sting te beve op me beene, meid,
voor Leentje d'r wieg... “Nee” - zeg 'k - “'k wil 'm niet zien!” - Hij hieuw an. Ik na
beneje. “'t Is net zoo goed mijn kind as 't jouwe” - zeit ie. - “Nee dat liegie, hè je d'r
ooit 'n hand voor verdraaid?” - Kwam de directrice er bij: “Toossie, ù mot 't weten.”
“Nee” - zeg ik - “néé, hij het 't an 't schaap niet verdiend!” Maar och meid, hè, hoe
ben je?... Toen bleef ie àls maar lummele om mijn heen... Wachtte me iederen morgen
vast op, iederen avond... Nou, toe kon 'k me eige in ééne nie' meer houwen, en ben
'k met 'm mee gegaan... Was 't alles zóó uit.’
‘Zulke kerels toch...’ - verzuchtte de rechercheur.
‘Nou?’ - snauwde Keetje -: ‘en de meide dan soms? Je hoeft je verdikkeme toch
an zoo'n knul niet te geven, a' je zèlf niet wil?’
Maar Toosje hoorde 't niet. ‘Ja’ - ging ze voort, bleekjes-verteederd - ‘'s nachts
bleef 'k bij 'm; - d'n anderen morgen in me baloorige kop om 't kind weg te halen...
Maar nòg niks van standjes of verwijt... 't Was enkel maar jàmmer - zei de
bovejuffrouw, en 'k zal zóó doodvalle, maar belam hoor, ze griende... om mijn! En
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of 'k maar niet weer wou blijven?... Ze schreef 'n briefje voor me, da'k ziek was
geworden, morgen wel weer te werk zou komme op zaal. En ik bleef, - en 'k ging
weer: na' me ouwe wijfjes, die stumpers... Och zie je, maar toe had 'k toch ommers
geen rust meer in me lijf... Hij had me weer mal gemaakt... Ja, da'k toch zoo mesjogge
op die Dirk ben geweest. - 'k Heb ze allegaar nog bedankt... en die zieke bessies
gedag gezeid, met 'n hand of 'n zoen, zooas je er an hecht hè?... en och, die ouwe
neutjes toch óók zoo an mijn... Wat wazze ze op d'r Toossie gesteld! - Toe heb 'k
Leen mee genomen... En ben we weer in de Polder gezakt...’
Verleje, toen ze weer an 't bureau was gebracht - zoo alleenig in dat enge, donkere
hok - toe' had ze er nog's allegaar weer an gedacht, en dat ze er nou nie' meer buite
kon, buite dat roove...
‘Kom’ - zei Keetje geërgerd - ‘schiet nou liever maar op, met al die gijntjes van
jou, - hè jij poen? - Nou, dan... ga dan mee tippele, verdorie... Geen spie nog
verdiend... wa' hè je an die knulle?’
Maar Toosje zat nog zoo'n beetje verwezen...
‘En nou is tie dan in d'n Heere!’ - lachte ze wrokkig.
‘Waar zit ie?’ - vroeg de rechercheur.
‘In Leeuwarden...’
‘Mijn vent zit 't liefst in Den Bosch’ - deskundigde Keetje.
‘Vijf jare, - ben d'r alweer drie van om.’
‘Voor die inbraak, hè, in Amsterdam op dat effectenkantoor vanne...?’
‘Och, nie waar. Da's de Zwarte Hand geweest, die De Reus...’
‘Mot je mijn wat vertelle’ - stoof Keetje op. - ‘Leen de Reus?! - laa' na je kijke...
heb ik verdorie, vóór 'k
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Piet nog kon, 'n half jaar mee gezeten, - in de Zwanesteeg... Die zit voor dat krakie
in de Ooievaar, met Hannes Kleerekoop en 't Pootje... Maar jou vent... die had van
de dief gestolen... ba!’
‘En tòch is tie verraje!’ viel Toosje uit. ‘Door die spiritusdrinkster, die manke
Nel... 'k Had 'r den vorigen nacht nog bij me boven genomen... Was ze om komme
soebatten... d'r man had 'r d'r weer afgesmeten, omdat ze dronken was. Nou, dan bè
je toch mensch, hè?... 'k Zeg: kom d'r maar in... Hier hè je me peluw en me kusse,
en gaan dan maar uitmaffe, daar op den grond! - De andere morgen halen ze mijn
voor 't schut, om over Dirk te getuigen... Komme die gajes ook bij haar, en zij had
gezien dat ie de bout in de matras had vermoffeld: bracht ze alles zóó uit! - Affijn,
ze is t'r werachtig zwaar genoeg voor gewroke. Zéve kindere had ze, en die ben' d'r
allegaar afgenome... omdat ze zoo zoop... 'k Doch' er weer om, gistere, toe die
inspecteur bij me kwam... Och God maid, wat verschoot ik... dat 't zijn zou voor
Leentje... Maar 't was over die bekeuring... mot ik verdomd nog vijf dagen voor
zitten.’ ‘Wat ha' je uitgevoerd?’
‘Wel, geroepe an Chris, 's nachts, toe ie in 't Huis van bewaring zat... 'k Was er
heen geloope, en zoo 's nachts zie je d'r geen kip... “Há, die Chris” - riep ik àls maar
hard na die raampies van de celle. “Há, die Chris! - 'k Ben Toosie, en hou je maar
kits, jò.” Maar toe komt er zoo louwweg 'n klebak achter me an... Nou, en toe wàs
't weer zoo... Buregerucht... al voor de tiende maal...’ - Ja, want als de meiden 's
avonds zoo voor d'r knullen na' den Noordsingel gingen roepen of zingen... dan ging
zij steevast mee. - Wist zèlf te best wat goed je dat dee, in je cel, dat ze nog an je
dachten, daar in den Polder.
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‘En òf’ - relde Keetje - verléje zomer op 'n nacht waren ze er met z'n tienen meiden
in 'n ope landauwer heen geréje!... En 'n lol gemaakt... en gezongen voor die gesjefte
jonges van d'r, die daar zitten... As er dan gajes ankwam, ging die zweep weer over
de paarden, reden ze om, en begon daar die keet an die bajes van nieuws maar weer
an, meid!... Ka' je begrijpe, allemaal waren ze half sikker geweest...
Anderen morgen: op 't bereau komme! In de Pauwesteeg... En ze hadden Kee al
zoo eng gemaakt, voor die ellendige arrestantenhokke daar, dat die vol met rotten
zatten. Had ze àls maar met 'r beenen zitten fietsen, om ze van d'r lijf af te houwen...
‘Sjoeg!’ - lachte Toos - zij had 'r vaste hokken, an de meeste bureaux... In de
Pauwesteeg nummer zeven. Vraagt ze medeen al, as ze d'r komt: ‘meheer, zal 'k maar
vast in me kamertje gaan?’ - Maar 't was er ja nog wat beter dan an 't hoofdbureau:
daar beneje in die gewelven, - sting de salpeter zoo op de muren... Dáár was ze nou
weer geabbeneerd op hok drie. - Ja, want 't was toch 'n wonder, hoor, tegenwoordig,
as d'r 'n week voorbij ging dat ze geen twee- drie maal gehaald wier... ‘En toch’ zei ze schetterig - ‘tòch altijd nebbes... maken mijn niks!’
‘Nee’ - wist de rechercheur - ‘de vink is hier 't dak alweer uit, eer je 't zelf amper
weet, - wat jouw Toos?’ ‘Zaken ben zaken’ - meende zij, en praatte er liever over
heen. - Hadden ze tijd geleje 'n keet mee gehad... toe had effe de hééle steeg na'
bereau mee gemotte... twaalf meiden, - wegens die roof op die Amerikaan... Och
maid, ze hadde zich de ziekte gelache... Vooral om die ouwe Jaan van hier naast; dat
mensch heb tòch zukke krimmeneel slechte beene...
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‘Mot zij wat van zegge!’ - smaalde Keetje, - want Toos was zèlf immers in de
achterhand al zoo stijf, dat 't als ze liep was of ze schoof.
‘Maar affijn... die ouwe Jaantje dan mee, hè? En 't wier daar in dat hok 'n pannetje
vol meiden... “Wel” - zei Jaan toen met 'n lolletje, want we mosten d'r blijven,
overnacht - “nou gaan jullie maar platleggen, over de planke, dat ik de drie stoelen
onder me kuierstokken neem.” En medeen begint ze te roepe: “hei, hei, volk! Meheer
de agente, hè je altemet niet zoo'n oud stuk politiejas over, voor over me beene?”
Maar louw kans hoor. - En daar schrik ik 's nachts wakker, nog hardstikke donker,
leit dat wijf me te kermen as 'n zatte stoker: Kon ze niet meer overend!’ Van 't gierende lachen schrikte daar achter in den schemer van 't kroegje kleine
Leentje óók weer slaapdronken onder de dekens uit.
‘Kom’ - zei Toos, ging er stijf beens naar toe - ‘kom, lekker dier, za 'k jou medeen
effe in de bestee gaan legge... Want moe mot nog efies de straat op met tante Kee...’
Oogenblik later hoorden we achter ons 't rinkelend dichtslaan van 't kroegedeurtje,
't knarsen van 't buitenslot, - stapten Toosje en Keetje, blootshoofd nog, en in heur
lange schorten, haastig voorbij, met nauwelijks 'n knik van herkenning...
Maar al in de Zandstraat, kwam Toos nog weer, zoo hard ze voortkon op 'r stijve
beenen, weerom, om nog 's gretig te vragen: ‘Zeg, - zeg meneer, hè, denk ie er dan
nog 's om, - an dat portret van... me Chris, assiblief?’
‘'t Is toch wonderlijk’ - zei, toen we dan eindelijk kleumend naar huis doorstapten,
de rechercheur. -
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‘Zoo'n Toosje nou toch? Want wat is ze niet dol op die vent, - op die boef! ... Zag u,
hoe valsch ze me aankeek in 't eerst, maar ze hieuw zich nog in... om 't portret. Ook
geen wonder... Maar wat moet, hè, dat moet. - Hij wordt van verscheien inbraken
verdacht, die Chris... Maar toen ie merkte, dat 't 'm te warm werd an z'n voeten, ging
ie er vandoor: naar Duitschland toe... Hoorde u wel, toe 'k zei, dat ie er zoo slecht
uit had gezien, dat Toos toen opsprong: “'k Heb 'm toch genoeg gestuurd?” - Ja
waarachtig, ze wàs ook erg best voor dien man. - Maar na 'n week of zes, zeven werd
't Chris daar buitenaf toch blijkbaar te eenzelvig.., ze kunnen nooit erg lang aarden,
buiten den Polder, - en zoo kwam ie werom.
Ik kreeg er de lucht van. En met tien man politie trokken we er dien ochtend op
af. 'k Liet ongemerkt dat heele blok afzetten, en wij, met ons tweeën rechercheurs,
gingen er heen: naar datzelfde knipje van daareven. - Niemand beneden. - Maar nu
is daar achter die canapé, waar zij zat, nog 'n deur naar de trap. En ik dus meteen
maar naar boven, omdat ze daar slapen. Klop eerst an. - Niets dan gestommel. - En
dat kamertje van binnen op slot. Had zij gauw gedaan. - Direct hoor ik 'n raam open
schuiven, en Toosje, die naar buiten roept: “Bu'vrouw, bu'vrouw, kijk 's effe wie
daar voor de deur beneden staat?” - En Jaan - u weet wel, waar ze van sprak -: “zes
russe, meid pas op!” - Ik nòg 's geklopt. - “Wie daar?” - vraagt Toos. - “Doe maar 's
open.” - “Mot je effetjes wachte, hoor, 'k sta moeder-nakend.”
Nu komt dat kamertje uit op den zolder... Hoor 'k geloop en gedoe... Mooi, denk
ik, Chris is gepiept, hoor. En jawel, na 'n poosje gaat die deur dan toch
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open, staat Toos in d'r nachtgoed... Leumes 'm over de daken gesmeerd!
Maar zij pakt me vast, wil me nog wegduwen: “'k Mot me eige toch ankleeje” zegt ze nijdig - “en 'k lus geen vreemde kerels op me kamer!” - Ja dat zei ze. - Enfin,
wij d'r door, uit 't dakraam, en toen die tocht over die gammele daken en door die
rottige gooten heen... Maar dat zie je dan niet, hè, in die jaag... Je klemt jezelf telkens
tusschen die schoorsteenen en 't gemuurte door, stapt over glazen lantaarns... “Ha!
... en verroer je nou niet, man!” Want daar hing ie, tusschen de pannen. - Wij, met
onze revolvers op 'm gericht, pakken 'm an, en Chris gaat lachende mee... Toen in
die kamer gauw z'n pet en z'n schoenen gepakt - want ie zag er uit als 'n zigeuner:
roetzwart, en op z'n bloote beenen - en joep, grijpt ie die haartoet van Toos, en stopt
't nog weg in de voering...
Op de trap doen we 'm de boeien maar om, - en dáár ineens vliegt Toosje mij
gillende aan, en 'n huilen en jammeren... Buiten natuurlijk die heele dievebende
compleet.,. “Is d i e effe mooi geweest?” - schreewt Bolle Jantje. Maar meteen werd
de steeg schoongeveegd. Riepen ze 'm allemaal gedag: “dag Chris!” - “Ouwe jonge”,
- “dag Chris, hou je maar kits.” En Toosje hoorden we huizen ver nog te keer gaan.
- Maar, dien morgen, voor ie getransporteerd werd, mocht ze in de wacht nog afscheid
van 'm komen nemen. 'n Heel net vol had ze bij zich: brood, ham, boterbiesjes,
chocola, peertjes, - weet ik al, en dan ook de noodige medicijnen en capsules voor
z'n kwalen. - Tòch zielig, zoo'n meid!’
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XIV. De Zandstraat uitgeblazen.
Nieuwjaarsdag 1912.
Van 't Oude in 't Nieuwe is wel nergens in Rotterdam met zoo'n spanning
afgewacht, dit jaar, als in den ‘Polder’, ‘de Prak’, de vroolijke buurt, waar sedert jaar
en dag de zeelui van alle naties plachten te passagien, en waar door de veranderde
tijden heen - het afval van 't groote stadsleven was bezonken als in een groot riool.
De knipjes en kamerkrotjes, de danshuizen en dievenkroegjes, de societeiten, holen
en legers van vingervlugge zakkenrollers, van nachtvlinders, souteneurs, inbrekers,
ladelichters, kwartjesvinders en de roofcomplotten, - van al die gehaaide jongens en
meiden, van wrakken op de levenszee en verder aanspoelsel, de verkommerde
zwervers met nog hoop op een kansje, de aankomertjes en jongmaatjes in dat veel
verscheiden maar nauw verwante complex van ontucht en misdaad; - de recidivisten
en schichtige broeders, die wat op hun kerfstok hebben, de boksers, liedjeszangers,
worstelaars en andere vechtersbazen, de waschgoed-dieveggen, waarzegsters,
orgeldraaiers, de dikke waarden, koppelaarsters en opkoopers, memmeles en
bolleboffinnen met poeder op de gezichten, krakend van Zondagsche zijde en
glimmend van goud, en vooral ‘de meisies’ met de hooge schorten, - heel die
gemeenschap, zooals ze samenklitte en krioelde door dat groote nest, die kolonie
van gammele, oud-verzakte, vervuilde en verarmde huizekens tegen elkander geleund
en stiekem onderling verbonden, met de uitgeloopen donkere trappen, tot waar ze
zelfs de balkenvlierinkjes dicht bewoonden, er honger leden, ziek lagen en dronken
waren, stierven en kinderen kregen, hun hartstochten uitlaaiden, hun plannen be-
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raamden, zich verstopten, gozers beloerden, of in de barokste romantiek hun jonge
liefde vierden en zagen verflensen, verdorren, tot prostitutie verworden; - waar ze
lagen soms in wanhopig zelfverwijt, waar gebeden werd, gevloekt, gekoesterd,
mishandeld, gemoord en trouwe vriendschap gegeven, gezongen, getierd, gebrast en
gebranied, - kortom de Polder, over aller landen zeeën vermaard, voor de politie het
jachtveld, voor artiesten de stage verlokking van schilderachtigheid, van boert en
tragiek en rose passies, van groteske vergroeiingen en misgewassen in hun schoonen,
giftigen bloei; van menschen, die vrijelijk en opzichtig hun instincten uitleven en
gul zijn met hun aangrijpende levensverhalen als leerzame conclusies uit moeilijke
maatschappelijke kwesties, waardoor schilders en dichters en prozaïsten zich hebben
laten inspireeren tot vaak almee hun beste realistische kunstwerken, - waar nu
deftig-gerangeerde Rotterdamsche heeren, kopstukken van de burgerij, als jongelui
hun jool en hun liefjes hebben gehad, - waar 't huidige jonge, vroeg-rijpe geslacht
van sigarettenrookende bleeke kantoorjongens met jockeypetjes, en de kleine meisjes
van Blaak en Passage met nauwe rokjes en taschjes in de hand, reeds heenlonken
onder haar besmuikende groote hoeden uit, naar 't verlokkend geglimmer van licht
langs de geveltjes schimmerend door die donkere, roezig bonte spleet, vol van
ketse-bonkende muziek, van violengeflleem tot den dans en altijd hittigen jool en
geheimzinnigheid van verboden zaligheden...
En nu op één slag is dat alles uitgedoofd, heeft de politie daar Oudejaarsnacht
pardoes en voorgoed den domper op gezet. De Zandstraat, reeds met haar gaten van
de houweelen der sloopers, de heele Prak, als nu zèlf aangetast door een afzichtelijke
ziekte, die in gruwzame won-
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den is opengebroken, - Speenhoff, van ouds de troebadoer der minnemalle zeelui en
haar zoetelieven, hij heeft immers al 'n poos in z'n oer-echte Polderlied gezongen:
‘Zeg Rooie, wat zal jij verschrikken
Als jij 's thuis gevaren ben:
Dan zal je zien en ondervinden
Dat jij de Polder nie meer ken.
De heele keet wordt afgebroken,
De heeren krijgen nou d'r zin,
De meides motten uit d'r zaakies
De Burgemeester trekt erin.
Ze gaan de Zandstraat netjes maken
't Wordt 'n kermenadebuurt
De huisies en de stille knippies
Die zijn al an de Raad verhuurd.
Bij Nielsen ken je nie meer dansen
Bij Charley zijn geen meisies meer.
En moeke Bet draagt al 'n hoedje
Die wordt nu zuster in den Heer.’

Zoo heb ik 't ze Oudejaarsavond bij heele rissen door de Zandstraat hooren galmen,
arm in arm, een meid en een zeeman met een meisie en 'n huzaar en 'n frommes met
nog zoo'n slampamper waar Broodje met Kaas, en Pukkeltje, Mie de Pruik bij hadden
aangehaakt. De lijven slap, de haren losgezakt onder 't dansen in de dringende volte,
de hoofden achteruit geleund, de roode monden in witte extasegezichten aan 't gieren,
dat 't schorre, grollend dronken geluid zoo opsloeg tegen de geveltjes aan. En dan
met 'n hos, of in een uitzinnige rokkenzwier, de beenen hoog op, botsend en bonkend,

M.J. Brusse, Het rosse leven en sterven van de Zandstraat

126
hossende voort door de feestvolte van de nauwe straat; danshuis ingedrongen en er
weer uit-gepuild door de wervelende drommen van jongens en meiden, opgeduwd
in 't gedrang van de walmende kroegjes, waarboven uit de ramen voetzoekers en
zevenklappers werden gegooid, die sissend en spatterend over de glibberzwarte
modderstraat de menschen van de voeten schrikten, en draaikolkjes vormden, en
jagende oploopen, vluchten in een wilde paniek door de donkere menigte van
langzaam voortslenterende menschen.
Elk oogenblik sprong er op eens een kloppartij los, hoorde je een doffen plof van
'n harmonicaspeler met z'n kop op de keien, zag je 'n mes flitsen, 'n ploertendooier
zwaaien, en deinsden er af met blauwe oogen, bloedende koppen. Boven voor de
vensters keken de buurtjes, met hun Oudejaarsavond-visite knus bij punch en
oliebollen gezeten, glunder uit op die herrie en de woeste tooneelen. En van alle
misdadige gilden waren de leden voor de knipjes en herbergen met hun lieven
present... op de velen na, die momenteel weer in de gevangenis zitten.
De beruchtste typen waren uit hun schuilhoeken gekomen om 't begrafenisfeest
mee te vieren. Zij beluisterden de oud-vertrouwde muziek, 't trommengebonk en
paukengekets, de stampende orgels en jankende klarinetten, 't gekerm van 'n
harmonica of 'n tierelierende fluit, met toch wel weemoedige aandacht, omdat die
daar nu warempel nooit meer zou klinken!... En dan trokken ze weer voort om overal
afscheid te nemen; - de vrouwen huilerig sentimenteel, of uitzinnig dronken, dat zij
zich losrukten, zich wrongen en wentelden, onder de liederlijkste gebaren en 'n
bezeten gekrijsch, waarna ik er verscheiden bewusteloos
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neer heb zien slaan, of witbestorven meezeulen aan de armen van drankbezeten
kerels.
Stapvoets, als een schrikwekkend macabere verschijning, reed daar moeizaam een
open rijtuig op en neer voort door 't gedrang der straatjes, met vier armzwaaiende
vrouwen, die zich in zwarte gewaden, met struisveer-huilebalken en rouwsluiers om,
als doodbidders hadden verkleed. Zij zongen op slepende wijzen haar realistisch
requiem op de zieltogende Zandstraat, of lolden onder pathetische gebaren: ‘Hadie
vaarwel!’ Kleine jongetjes met zwarte maskers voor en witte beffen kropen rellend
tusschen de beenen van de groote menschen door. Kleine meisjes met losgewoelde
haren lieten zich vangen door de stoeten van ‘groentjes’, waarna ze dan met
vochtroode gezichten, de kleeren gescheurd, schril-gillende vluchtten. Ook stond er
ergens voor 't venster van een knipje een kerstboom met de stil-vrome
kaarsvlammetjes te schijnen, waar de kinderen bijklommen op 'n pothuis, wonderlijk
teer belicht. En van de zwarte dakgooten lieten ze vuurpijlen op, sprongen gouden
fonteinen van vonken hoog over de besmookte daakjes naar de vulpe lucht.
Maar reeds moesten hier en daar voor de zalen, waar ze den doodendans van den
Polder dansten op onbeschrijfelijk obscene wijzen over de vloeren die dreven van
drank, de luiken met de bouten voor de deuren worden gezet, om ongelukken te
voorkomen in 't woeste afscheidsgedrang. Daar werd de stroom door de straat dan
even versperd, wat telkens knokken gaf en boksen met rinkelen van ruiten.
Nieuwsgierigen, eerzame vrouwen met kinderen, zelfs enkele heeren met dames,
kwamen er bij in den knel, en vluchtten verschrikt in de zwarte dwarsstraatjes weg,
waar door de wijd wegge-
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broken huizenblokken de verre avondlichte venstertjes vreedzaam schenen; maar
van allerhande uitvaagsel waarde er rond of zocht en gaf er zijn liefde in de
geheimenis dier duistere bressen.
Zoo wachtten daar honderden de twaalf slagen van den grooten toren af, die een
eind zouden maken aan 't historische Zandstraat-leven. Zij vergaten iedere andere
overdenking van de wisseling des jaars voor den opstand, de bloedige gebeurtenissen,
waarop zij hoopten, als straks de politie zou komen sluiten. Want daarover gingen
de fantastische geruchten rond, van wat de waarden en souteneurs in hun schild
voerden. Een bleeke jongen verzekerde mij gansch ontdaan, dat er met bommen zou
worden gegooid... Anderen wisten dat de mariniers, ja, zelfs cavalerie, waren
geconsigneerd om de politie te helpen!
En 't was een wonder, die drommen van ordentelijk Zondagspubliek, die - zonder
zich te durven wagen in 't gevaar - al lang te voren waren samengestroomd op de
hoogte van 't Roode Zand om het tooneel van de historische gebeurtenis, 't sterven,
met de laatste stuiptrekkingen, kalm gade te slaan als uit een tribune. 't Rumoer, 't
schichtig gefluit en geschreeuw, 't zatte gelol, 't gestommel en getier heeft den
plechtigen klokslag zelf volkomen overstemd. Maar even voor twaalven zag het
publiek van weerskanten een vrij sterke politiemacht, de agenten met stormbanden
om of nachtpetten op, onder bevel van een aantal inspecteurs, kuierenderwijs en
resoluut maar toch zeer goedmoedig de Zandstraat ingaan. 't Geknal van vuurwerk
en los kruit om 't oude jaar te verjagen verhoogde de spanning van 't groote moment.
Met een rustig woord naar links en naar rechts baan-
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den de mannen van 't gezag, die den dood van den Polder aan gingen zeggen, zich
een weg door 't gedrang. En inderdaad, zooals aansprekers buurten, gingen zij huis
aan huis even binnen met hun voor velen wel waarlijk droeve boodschap. Zij traden
in stampvolle kroegen, in de rauzende danshuizen, heel lakoniek, en zeiden niet
anders tegen de waarden dan dat 't tijd van sluiten was. Maar dat deden zij vriendelijk,
zoo weinig mogelijk opzichtig. En bovendien waren al die ondernemers, die immers
sedert maanden wisten dat 's burgemeesters verlof tot dansen en muziek voor de
Zandstraat-buurt nu verviel, te voren bewerkt om gehoorzaam te wezen. Een nieuw
verlof elders, om, zij 't vereenzaamd, weer een danszaal, een muziek-keet te beginnen,
die enkel op bepaalde uren open staat voor 't publiek, - deze vergunning berust mede
in handen van 't hoofd van politie!
En zoo was 't voor honderden wel een groote teleurstelling, en voor de enkele
goed-gezinden een wonder van tact, dat de politie kans zag om zonder slag of stoot,
binnen tien minuten tijds, 't heele bedrijf van de Zandstraat en omgeving voor 't
vervolg - stop te zetten, niet alleen, maar ook om tezelfder tijd al die gribussen met
behulp van de bazen volkomen te ontruimen en te sluiten: voorgoed! Zoodat de
toeschouwers niet anders zagen dan opeens een eindelooze uittocht van aangeschoten,
zingende en joelende Zandstraat-klanten, van zeelui en Zondagsridders, misdadigers,
sjappi-touwers en hun trouwe meisjes, die langzaam slenterend de nachtstad introkken.
Eén kerel zag ik, die werd klokke twaalf door een baas 't oude jaar uit en 't nieuwe
ingegooid met een smak dat hij bewusteloos op de keien bleef liggen. 't Was
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een klant, die 't politieverbod smadelijk had willen overtreden!
En 't kwam mij zoo voor, dat de waarden en waardinnen achter hun gesloten
winkeldeurtjes er niet eens heel rouwig om waren. Eindelijk eens blazen, na zóó'n
ontstuimigen avond, die een stroom geld in 't laadje had gebracht. En och, dat 't uit
zou zijn, wisten zij lang; - hun huren waren meerendeels meteen vervallen en elders
hadden zij al een nieuw zaakje ingericht. Terwijl de meisies... die waren immers
drukker dan ooit omzwermd, en niettegenstaande verordeningen en
zedelijkheidswetten, weten zij met hun lieven nog overal best weg, naar Visschersdijk
of elders.
De Zandstraat werd leeggeveegd, de toegang aan beide kanten zelfs afgezet voor
een poos. En in de verademing van de stilte zag je de bazen en bazinnen effies
over-loopen met een breeden vriendelijkheidslach om elkander veel heil en zegen te
wenschen.
Nieuwjaarsavond was er veel rouwbeklag, en uit de omfloerste lucht leekten traag
de tranen. De Zandstraat was dood. Van den hol af, waar weer honderden menschen
stonden te turen in die diepe geul, was 't een triestig gezicht. Want de ballons langs
de danshuizen, die er anders toch wel een feestelijke illuminatie maakten, - zij bleven
nu uit, en lieten enkel 't spaarzame schemerlicht van de straatlantaarns beduiden hoe
duister 't wel was.
Toch zakten de drommen Zondagsgangers er oudergewoonte in af, en er waren
heel wat nieuwsgierigen bij, die je anders in geen Polder zag. Maar 't was of die
stoeten zoetjes liepen, al maar langzaam ijsberend op en neer, - die donkere troepen
in de troosteloos
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sombere duistere goot tusschen de veroordeelde oude huisjes in.
Verscheiden danshuizen waren gesloten; geen levende ziel door de ruitjes met de
vlaggen heen te bespeuren op de glad geslierde vloeren. En 'n enkel pandje hing al
te huur. Maar de kroegen, de zuur- en visch-, oliebollen-, loert-, ‘petat friet’-, koekjesen harde-eierenhuizen, ja zelfs de ‘barber-shop’, zaten en stonden vol min of meer
aangeschoten Nieuwjaarsklanten, met dansmeisjes in grauwe regenmantels, en andere
ratten van 't gezonken schip. En zij mokten stil samen, omdat 't al acht uur was
geweest, 't moment waarop anders alom de sedert jaar en dag vertrouwde dansmuziek
was begonnen; - maar de Zandstraat was immers ontzield, en bleef onverbiddelijk
stom liggen.
‘M'n ooren tuiten van de stilte’ - riep 'n oud jodevrouwtje uit raam haar buurtjes
angstig toe.
Maar 't kniezerigst was 't in zoo'n enkele ‘music-hall’ en de tempels van de rauzende
jolijt, als bij Nielsen, in 't Oude Casino, de Brittish Crown, die open waren gebleven:
't orkestje leeg, de draaiorgels wezenloos glimmerend, en nergens vrouwen, met
enkel wat verdwaald mansvolk verwezen langs de muren, tenzij er 'n biljart was gezet
om 'n potje te keuen.
Van de Raamstraat tot aan de Hofstraat, waar de wijdste bressen zijn gesloopt,
daar was in 't donker als de ruïne van 'n brand, waar havelooze kinderen op de
puinhoopen stoeiden.
Er was veel politie, en de agenten keken maar zoowat onnoozeltjes voor zich uit,
- zelf vermoedelijk ook zoo'n beetje onwennig, nu hun passen niet meer op de
muziekmaat gingen. Maar... zij hadden niets te doen. 'n Enkele onnoozele hals klampte
er hen over aan.
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'k Hoorde 'n klein deerntje zich beklagen: ‘Wat 'n pret, hè? - nou zonder meziek!’
Een idealistisch harmonica-blazer werd even omringd. Maar z'n instrument blies dra
den laatsten adem uit, toen uit de verte 'n helm kwam glinsteren.
Grappenmakers eischten, als in de tingeltangels cadanceerend: ‘één, twéé, drie...
komt er haast wat? Meziek... meziek!’
'n Paar bleeke jongeheeren befilosofeerden: nu was de eenige aantrekkelijkheid
uit Rotterdam weg. Maar 'n snaak zei: - 't was een stil Piet Heintje!
Doch de eigenlijke bewoners wisten wel beter. Zij hadden hier en daar een
rouwkaart aan 't raam gehangen:
Heden overleed na een langdurig en vreugdevol bestaan
DE ZANDSTRAAT.
Alleen zij die haar bij leven hebben gekend, kunnen ten volle beseffen
wat smartelijk verlies dit is.
Het Rouwcomité,
BELZE BET.
KAAT HAAR IN DE WAR.
(Overdruk uit de rubriek ‘Onder de Menschen’ in de Nieuwe Rotterdamsche Courant).
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